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Regidoria  
Àrea/Departament 
Projecte Pressupost % Executat
Escoles Bressols Municipals 
L’Ajuntament de Lleida aposta per la qualitat i  l’excel·lència  educativa  de la petita infància de 0 a 3 anys, amb 18 escoles bressols 
municipals que actualment ofereixen un total de 1036 places.

•         ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 1.990.000,00 € 100%
•         MENJADORS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 266.630,06 € 88%

Ensenyaments Artístics Municipals 
L’Ajuntament de Lleida fa una aposta decidida per l’educació artística. 
La Música, les Arts Plàstiques i Disseny, les Arts Escèniques  arriben a tota ciutadania, infants, joves i adults, amb diferents projectes 
i programes de les tres escoles d’art municipals. 

•         CONSERVATORI I ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 90.000,00 € 100%
•         AULA DE TEATRE MUNICIPAL 933.054,25 € 100%
•         ESCOLA D'ART MUNICIPAL 60.000,00 € 100%

Els Infants i les famílies: el  lleure i els drets de la infància.
L’Ajuntament fa una aposta clara per al  lleure educatiu per a famílies i els infants, transmeten valors i afavorint la conciliació de la 
vida familiar, així com la difusió i promoció dels drets de la infància i els adolescents i convida a infants i joves  a  participar 
activament en la construcció d'una millor ciutat, més justa, més solidaria i més democràtica

•         XARXA DE 5  LUDOTEQUES MUNICIPALS 50.000,00 € 100%
•         ESTIU A LLEIDA. Estiu de Petits i Estiu de Joc 606.688,92 € 100%

 Educació
Educació i Infància
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•         CLUB BANYETES.  
El Club Banyetes és un espai de dinamització infantil de l’Ajuntament de Lleida. Amb estratègies lúdiques, i aprofitant el temps 
lliure dels nens i de les nenes, la seva finalitat és transmetre valors que complementin la seva educació tant personal com integral 
col·laborant amb la família i les escoles . Actualment compta amb més de 16.000 socis i sòcies de Lleida, província i fins i tot de 
Barcelona, Tarragona, Girona, Andalusia, Andorra i les Illes Balears, entre altres.

473.027,84 € 100%

•         CUCALOCUM DE NADAL, SETMANA SANTA  I PETITALIA 55.000,00 € 100%
•         INFÀNCIA- CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA-  SETMANA DRETS INFANTS- PLENARI DELS INFANTS I ELS ADOLESCENTS   30.000,00 € 98%
•         CONSELL ASSESSOR DE LA INFÀNCIA I OBSERVATORI INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA-Defensora dels Drets dels Infants 16.000,00 € 100%

L’educació al llarg de la vida 

L'educació continuada un objectiu per a una millora de la qualitat de vida de la ciutadania, que l’Ajuntament de Lleida ofereix 
mitjançant  tallers i cursos, facilitant  l'accés de totes les persones a l'educació, la formació i als béns culturals de la ciutat 

•         UNIVERSITAT POPULAR 223.500,00 € 100%
Suport als centres educatius i a la innovació i recerca educativa
Eix clau en les polítiques educatives municipals .  Lleida dona suport a l'educació dels centres educatius de la ciutat. 

•         PREMIS: BATEC (innovació educativa), RICARD VINYES (excel·lència artística), LICEU ESCOLAR ,PERNAU, PUJA AL BUS 59.000,00 € 100%
•         EDUCACIO A L'ABAST- oferta mes de 200 activitats  per a escolars de tots els nivells educatius 110.000,00 € 100%
•         PLA EDUCATIU ENTORN- per a la millora dels resultats educatius i la equitat i la cohesió social 50.210,00 € 100%

Prestació de serveis de qualitat als equipaments educatius  
L’Ajuntament te la voluntat de garantir la prestació integral i adequada dels serveis públics municipals , consums,  manteniment i 
neteja dels centres públics 

•         MANTENIMENT I NETEJA CENTRES I EDIFICIS 9.517.265,34 € 95%
•         CONSUMS CENTRES I EDIFICIS 4.948.865,92 € 97%
•         DESPESES GENERALS -FUNCIONAMENT REGIDORIA  180.000,00 € 95%

Compromís de Lleida com a Ciutat Educadora
Lleida Coordina la Xarxa estatal de Ciutats Educadores, i es compromet amb els principis de  la Carta de Ciutats Educadores de la 
Associació Internacional de Ciutats educadores 

•         CIUTATS EDUCADORES 52.000,00 € 100%
Pla Estratègic de subvencions
Lleida dona suport a les activitats extraescolars,  fomenta la equitat amb ajuts individuals a les famílies per activitats extraescolars, 
ofereix ajuts a les AMPES  i entitats que fomentin projectes i programes d’educació a la ciutat.  
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•         PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS amb 6 línies subvencionadores 281.202,86 € 99%

Foment a la participació en la programació de l’educació a la ciutat de l’àmbit no universitari 
•         CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 15.700,00 € 100%
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