
EXTRACTE DE LA DOCUMENTACIÓ LLIURADA PER L’AJUNTAMENT DE LLEIDA SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓ DEL MUSEU MORERA 

 

El 3 de maig de 2017, la Comissió Municipal de Patrimoni Cultural, un cop examinat el projecte 
i atesa la protecció declarada de l’edifici de l’antiga Audiència emet un informe en el sentit que 
resulta procedent mantenir la planta superior del projecte atès el programa museístic. 

Posteriorment, el 17 de maig, la mateixa Comissió, emet un informe favorable sobre el conjunt 
del projecte de construcció del Museu. 

A la vista dels informes tècnics favorables, el Ple de l’Ajuntament aprova el projecte el 26 de 
maig, i el 12 de juny es publica al BOP. Durant el període d’exposició pública no hi va haver 
al·legacions, reclamacions ni informes contra el projecte. 

El 12 de juliol de 2017, el Servei Jurídic, Patrimoni i Contractació de l’Ajuntament aprova el plec 
de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques i la memòria descriptiva de 
materials i equipaments. El pressupost màxim és de 4.887.375’75 euros (IVA inclòs). 

El 6 de juny de 2017, es signa un conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Lleida, segons el qual, la Generalitat concedeix a l’Ajuntament de Lleida subvenció per la 
construcció del Museu Morera de 1.000.000’00 €. Aquest import s’ha d’abonar en els següents 
terminis i imports, prèvia justificació de l’Ajuntament que estan executades les obres 
corresponents a cada fase del projecte:  

- Any 2017: 250.000 € 
A executar en aquest exercici:  

Moviment de terres i enderroc. 
 

- Any 2018: 375.000 € 
A executar en aquest exercici:  

Acabar moviment de terres i enderroc.  
Sistema estructural.  
Sistema de condicionament i instal·lacions.  
Sistema envolvent. 
Iniciar Sistema compartimentació i acabats interiors. 

 
- Any 2019: 375.000 €  

A executar en aquest exercici: 
Acabar sistema compartimentació i acabats interiors. 
Equipaments i altres. 
Museografia. 

Al novembre de 2018, l’Ajuntament de Lleida demana a la Generalitat mantenir l’anterior 
conveni però endarrerir el un any tota la execució del projecte. La Generalitat accedeix a la 
modificació i se signa el nou conveni amb el canvi de dates d’execució el 21 de novembre de 
2018. 

No és fins al 28 de desembre de 2018 que el Ministerio de Hacienda signa la modificació de la 
cessió d’ús de l’edifici de l’antiga Audiència i es signa que es cedeix exclusivament per a seu del 
Museu d’Art de Lleida de forma permanent. Si s’incompleix aquest ús, l’edifici reverteix 



directament a l’Estat, l’Ajuntament haurà d’abonar una indemnització a l’Estat i el valor del 
deteriorament. Cada 3 anys s’ha d’acreditar a l’Estat que s’estan complint les condicions del 
pacte de cessió d’ús.  

Per tant, resulta que fins al 28 de desembre de 2018, l’Ajuntament no podia iniciar l’obra atès 
que no tenia la cessió de l’edifici. 

A l’octubre de 2019, l’Ajuntament torna a demanar a la Generalitat la modificació dels pactes 
del conveni, i el 28 d’octubre de 2019, es signa el nou conveni, mantenint l’import de subvenció 
concedit (1.000.000 €), però amb les següents condicions: 

- Per al 2018 a la signatura de la modificació del Conveni, la Generalitat abonarà a 
l’Ajuntament en concepte de bestreta 250.000 € sense fiança. L’Ajuntament ha de 
presentar certificat d’inici d’obres abans del 31.10.2019. 
 

- Per al 2019 s’abonarà 375.000 € com a bestreta abans del 30.11.2019, però 
l’Ajuntament ha de presentar prèviament una memòria sobre l’estat de l’execució de 
l’obra i les despeses. 
 

- Per al 2020 s’abonarà 375.000 € en dos terminis:  
 

o 50% abans del 30.11.2020 si l’Ajuntament presenta una memòria sobre l’estat 
de l’execució de l’obra i les despeses.  

o 50% si l’Ajuntament presenta abans del 28.02.2021 el compte justificatiu amb 
certificat de l’Interventor sobre l’import total del cost de l’obra subvencionada. 

Aquest conveni finalitza el 31.03.2021. 


