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Benestar Social atén 11.000 famílies

• L’Ajuntament enregistra un increment del 3,8% en la despesa d’atenció social
L’Ajuntament de Lleida va atendre
l’any passat 10.996 famílies (30.796
persones), la qual cosa suposa un 22%
del total de la població, i va destinar
19.583.600 euros a les àrees de Benestar Social, Ocupació i Educació, el
14,61% de la despesa total de la Paeria
i una mitjana de 53.653 euros al dia.
De tota la despesa, el 33,44% va
adreçada als serveis socials bàsics, un
19,24% a la infància i l’adolescència,
un 19,29% al Servei d’Atenció a Domicili i un 12% a inclusió, el segueix un
9,67% adreçat a gent gran, un 2,68% a
la prevenció de drogodependències,
un 2,88% a discapacitats i un 0,80% a
persones migrades.
Els serveis municipals van enregistrar un increment del 3,8% en l’atenció
social. El 31,46% de les demandes van
ser per necessitats personals, socials i
familiars i el 20,69% del total, econòmiques.

El Servei de Teleassistència Domiciliària va atendre 2.747 persones. © H. Sirvent

Per àrees, 2.426 persones van rebre suport a la dependència i 2.569
famílies, assistència domiciliària. Pel
que fa a l’ajuda a la llar, un 3,37% de
les persones més grans de 65 anys i el
4,3% de les majors de 85 anys fan ús
d’aquest servei, del qual en gaudeixen 1.074 persones i 604 famílies. El

Servei de Teleassistència Domiciliària
va atendre 2.747 persones. A més, 859
persones es van beneficiar del servei
de transport per a persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, la Paeria va
donar 648 prestacions d’urgència socials a 539 famílies i va distribuir 3.688
lots d’aliments a 2.451 famílies. •••

• Les identificacions de sospitosos són les intervencions més nombroses
La Unitat Ciclista de la
Guàrdia Urbana de Lleida ha efectuat 15.083 actuacions en els seus tres
primers anys de funcionament. L’Ajuntament de
Lleida, que va crear aquest
servei l’abril del 2011 en
compliment d’un dels compromisos del Pacte Social
per la Ciutadania, va ampliar aquesta unitat, que ara
és formada per sis agents,
un caporal i un sergent.
Del total d’intervencions
que s’han fet durant
aquests tres anys, 3.675 han
estat identificacions de sospitosos i 154, detencions. A
més de les actuacions vinculades a la seguretat viària
i, sobretot, als entorns escolars als horaris d’entrada

Urbana de Lleida ja va veure la utilitat que podria tenir
l’ús de la bicicleta en el servei d’aquest cos municipal
per a les infraccions que es
cometien a l’Horta. Al 1925
ja hi havia un grup de guàr-

Components de la Unitat Ciclista a la plaça Blas Infante. © H. Sirvent

i sortida (854), altres àrees
que agrupen diverses accions són el compliment de
les ordenances de civisme
(1.004), molèsties al veïnat
(912) o avaries de gas, aigua, etc. (765).

multidisciplinàries. A més,
és un servei molt pròxim al
ciutadà que dóna resposta
de manera molt ràpida, pel
fet que poden accedir a espais de difícil accés amb els
vehicles policials.

La unitat és transversal,
ja que compleix tasques

Al començament del
segle passat, la Guàrdia

Seguretat Ciutadana

15.000 actuacions de la unitat ciclista

Servei molt pròxim
al ciutadà, en
què els agents
compleixen tasques
multidisciplinàries
dies de l’Horta que recorrien les partides amb les
seves bicicletes. Posteriorment, s’hi va afegir la secció
de motoristes, que va fer
agafar força al servei i es va
consolidar com una secció
efectiva i imprescindible. •••
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