
Regidoria

Àrea/Departament 

Projecte Any Pressupost % Executat

2015 3.177.275,57 € 100%

2016 3.241.624,51 € 100%

2017 3.537.536,61 € 100%

2018 3.548.547,04 € 93%

2019 4.310.825,54 € En execució

2015 443.251,88 € 100%

2016 521.167,23 € 100%

2017 680.568,35 € 100%

2018 767.389,96 € 93%

2019 890.606,30 € En execució

2015 31.174,07 € 100%

2016 49.245,62 € 100%

2017 109.820,64 € 100%

2018 109.000,00 € 93%

2019 145.000,00 € En execució

 Polítiques per als Drets de les Persones

Benestar Social 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS: Són la primera línia de la política social de l’Ajuntament pel que fa a les persones, 

famílies i grups que necessiten suport i ajuda per afrontar situacions de necessitats bàsiques i la promoció i 

reforç de les capacitats de les persones per afrontar dificultats personals, econòmiques i de relació.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA SOCIAL: Aportacions econòmiques puntuals per cobrir les 

necessitats bàsiques d'individus i famílies. L'objectiu és donar un suport econòmic puntual a persones i/o 

famílies en greu situació de dificultats, com a part d'un procés d'intervenció i d'integració social, el que 

inclou necessitats bàsiques d'alimentació, manteniment de l'habitatge i recurosos per a fer front a la 

pobresa energètica.

ACOLLIDA A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA: Els Serveis Social faciliten allotjament d'urgència 

especialitzat a les dones i infants en situació de violència masclista. Aquest servei es complementa amb 

l'atenció integral que s'ofereix des del,  Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones (CIAD).
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Projecte Any Pressupost % Executat

2015 769.688,37 € 100%

2016 776.369,06 € 100%

2017 740.392,97 € 100%

2018 772.000,00 € 93%

2019 1.044.000,00 € En execució

2015 521.365,03 € 100%

2016 520.123,39 € 100%

2017 644.414,27 € 100%

2018 716.700,00 € 93%

2019 851.700,00 € En execució

2015 105.119,55 € 100%

2016 102.743,28 € 100%

2017 97.556,97 € 100%

2018 99.800,00 € 93%

2019 109.800,00 € En execució

2015 660.585,43 € 100%

2016 657.214,27 € 100%

2017 533.530,31 € 100%

2018 816.000,00 € 93%

2019 894.000,00 € En execució

2015 1.935.757,00 € 100%

2016 2.069.943,72 € 100%

2017 2.170.661,41 € 100%

2018 2.225.200,00 € 93%

2019 2.365.421,00 € En execució

SERVEI INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA : És el servei diürn preventiu de prestació bàsica garantida, fora de 

l'horari escolar que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, 

la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de 

les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el treball grupal, el treball amb la família i el treball 

en xarxa i amb la comunitat.

EAIA I SERVEI INTERVENCIÓ FAMÍLIA EXTENSA: Els EAIA reben els casos en situació de desemparament o 

en risc d'estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció 

General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn 

sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas. El SIFE vetlla pel von funcionament dels 

acolliments familiars en família extensa .

PROGRAMES ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: És competència municipal la informació, promoció, 

detecció, prevenció i intervenció familiar. Per aquest motiu es desenvolupen projectes d’atenció a la 

infància i la família en especial vulnerabilitat, amb intervenció professional a nivell  familiar, escolar i 

comunitari.

PROGRAMES ATENCIÓ GENT GRAN: Des d’aquesta àrea es treballa per aconseguir un envelliment actiu i 

saludable. L'oferta d'activitats adreçada a la gent gran és variada i destinada a potenciar un bon estat de 

salut físic i psíquic, així com l'aprenentatge al llarg de la vida. L'envelliment actiu i saludable vol dir també la 

participació del col·lectiu en la vida comunitària, cultural, etc. de la ciutat.

L'Ajuntament de Lleida ha desenvolupat en aquest mandat diferents actuacions : ( Carnet Bus T-NOSTRA, 

Carnet Sènior,  Servei de menjador municipal de les Llars de Jubilats, Teleassistència, Promoció del 

voluntariat, Llars de Jubilats... ).

SERVEI ATENCIÓ A DOMICILI (SAD+TAD+MSR): s'ofereix ajuda personal, ajuda a la llar i ajuda familiar i 

veïnal.
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2015 197.412,79 € 100%

2016 217.203,39 € 100%

2017 218.296,12 € 100%

2018 236.800,00 € 93%

2019 263.800,00 € En execució

2015 120.119,90 € 100%

2016 104.353,14 € 100%

2017 104.276,83 € 100%

2018 107.300,00 € 93%

2019 111.500,00 € En execució

2015 96.527,59 € 100%

2016 94.444,30 € 100%

2017 97.737,28 € 100%

2018 98.311,00 € 93%

2019 101.211,00 € En execució

2015 805.354,93 € 100%

2016 826.404,88 € 100%

2017 820.358,21 € 100%

2018 783.800,00 € 93%

2019 955.000,00 € En execució

PROGRAMES ATENCIÓ PERSONES AMB DIFERENTS CAPACITATS: L'Ajuntament dona suport a les 

associacions i entitats de persones amb diferents capacitats i promou recursos que faciliten la vida diària 

d'aquestes persones.

PROGRAMA TRANSPORT ADAPTAT: ajuts per al transport adaptat de persones amb mobilitat reduïda.                                                                                                                                                                                        

L'Ajuntament de Lleida ha creat durant aquest mandat els següents serveis:                                                                                                                                                                                            

- Bonificacions de targetes de bus                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Programa de servei públic de transport esporàdic                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Targeta d'aparcament                                            

ACOLLIMENT RESIDENCIAL URGÈNCIA I MENJADOR: L'Ajuntament de Lleida ofereix recursos de 

subsistència a les persones sense llar:                                                                                                                                               

- Servei de menjador municipal La Panera per a persones en risc social                                                                                                                                                                                                          

- Pla Iglú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-  Servei d’allotjament temporal per a persones en situació de sense llar                                                                                      

PROGRAMES PROMOCIÓ DE LA SALUT                                                                                                                        

Projectes de l'Ajuntament de Lleida de promoció de la salut: ( Servei Municipal de Salut Jove, Aventura de la 

vida , Ordago, Max a escena, Max in love, Preserva’t, Saps de què va?, Moneo, Jornades formatives per 

professionals, Nits Q Lleida...).
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2015 360.720,13 € 100%

2016 315.489,16 € 100%

2017 246.722,07 € 100%

2018 271.600,00 € 93%

2019 306.400,00 € En execució

2015 88.840,74 € 100%

2016 149.247,13 € 100%

2017 197.889,60 € 100%

2018 190.400,00 € 93%

2019 196.400,00 € En execució

ALTRES PROGRAMES INCLUSIÓ SOCIAL: l’Àrea d’Inclusió Social de l'Ajuntament de Lleida ofereix recursos a 

les persones sense llar (inclosos, els temporers) i promou processos d’inclusió social, a traves de l’atenció 

individual i el treball en xarxa amb altres entitats de la ciutat.                                                                                                                                                                                          

Durant aquest mandat l'Ajuntament de Lleida ha creat els següents serveis:                                                                                                                                                                                        

- Accions per al dret a l’habitatge a traves del programa Housing First,  Accions que promouen la inclusió a 

traves de l'art i la participació ciutadana.                                                                                                                                                   

ATENCIÓ A PERSONES IMMIGRADES: Projecte d'acollida a persones migrades que venen a Lleida cercant 

feina pel la campanya fruitera. Aquet projecte  informa sobre recursos laborals i soicals, detecta situacions 

d'especial vulnerabilitat, i ofereix recursos de caire humanitari a les persones en situació més vulnerable.
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