
Regidoria 

Àrea/Departament 

Projecte Any Pressupost % Executat

2015 33.460,00 €

2016 29.857,54 €

2017 29.359,12 €

2018 30.383,28 €

2019 30.833,52 € 2019: en execució

2015 188.494,40 €

2016 240.686,40 €

2017 178.897,88 €

2018 162.795,17 €

2019 162.795,17 € 2019: en execució

2015 13.198,87 €

2016 11.443,97 €

2017 13.397,65 €

2018 13.550,79 €

2019 13.550,00 € 2019: en execució

Salut Jove

Assessorar les persones joves sobre temes de salut en un entorn normalitzat, gratuït i anònim.

2015-2018: 100%

Informació Juvenil. 

Informar, assessorar i orientar les persones joves per tal de facilitar l'elecció personal, definir les opcions de futur 

i millorar la igualtat d'oportunitats.

Inclou: Atenció presencial a la Palma, atenció telemàtica, assessoraments especialitzats, xerrades a centres 

educatius, difusió de la informació a les xarxes, gestió de la web, corresponsals als centres de secundària, 

palmaintercanvis.

2015-2018: 100%

Ocupació Juvenil: 

Millorar l'ocupabilitat dels i les joves de Lleida i facilitar la seva inserció laboral.

Inclou: microcrèdits per a joves emprenedors/es, Impuls a la Garantia Juvenil*, pràctiques remunerades*,  

Referents d'ocupació juvenil* 

* Programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

2015-2018: 100%

Polítiques per als drets de les persones

Joventut

Página 1



Projecte Any Pressupost % Executat

2015 3.343,49 €

2016 3.344,26 €

2017 3.401,65 €

2018 3.554,79 €

2019 5.830,79 € 2019: en execució

2015 31.557,01 €

2016 33.865,00 €

2017 30.939.52 €

2018 38.083,35 €

2019 35.106,13 € 2019: en execució

2015 10.570,35 €

2016 12.382,04 €

2017 12.892,64 €

2018 13.584,54 €

2019 14.586,97 € 2019: en execució

2015 17.454,76 €

2016 17.245,18 €

2017 26.500,83 €

2018 13.989,04 €

2019 12.800,00 € 2019: en execució

2015 10.042,48 €

2016 6.825,01 €

2017 6.114,14 €

2018 6.926,68 €

2019 8.650,00 € 2019: en execució

Clubs Joves. 

Facilitar un espai de trobada als adolescents dels barris del Secà i Magraners, per tal que puguin gaudir d'un 

temps de lleure actiu, saludable, de qualitat i de prevenció de conductes de risc.

2015-2018: 100%

Voluntariat europeu*: 

Afavorir la participació dels joves en activitat internacionals solidàries en els camps social, mediambiental, 

cultural, esportiu, etc.

*Finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Erasmus+

2015-2018: 100%

Promoció del voluntariat jove: 

Difondre i promoure el voluntariat entre la gent jove per millorar la cohesió social, els valors solidaris i l'adquisició 

de competències transversals.

Inclou: borsa de voluntariat jove, matèria transversal , Projectes d'aprenentatge i servei "APS". 

2015-2018: 100%

Habitatge Jove: 

Accions l'habitatge de les persones joves mitjançant la difusió  i promoció d'habitatges específics per a joves de la 

borsa de lloguer de l'Ajuntament de Lleida.

2015-2018: 100%

Suport a l'associacionisme juvenil i a grups de joves. 

Fomentar la participació  juvenil mitjançant la promoció de les associacions i grups de joves i donar suport a les 

seves iniciatives.

Inclou: Hotel d'entitats juvenils; convocatòria de subvencions; assessorament i suport per a la constitució 

d'entitats; préstec de material tècnic i audiovisual; cessió d'espais a la Palma;  conveni amb Consell Local de la 

Joventut de Lleida.

2015-2018: 100%
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Projecte Any Pressupost % Executat

2015 29.013,84 €

2016 7.844,33 €

2017 6.511,42 €

2018 19.183,50 €

2019 9.670,00 € 2019: en execució

2015 40.316,84 €

2016 51.444,65 €

2017 51.047,18 €

2018 58.240,44 €

2019 65.103,02 € 2019: en execució

2015 46.308,38 €

2016 49.409,84 €

2017 50.039,38 €

2018 47.874,39 €

2019 47.874,39 € 2019: en execució

2015 7.603,17 €

2016 7.638,12 €

2017 10.865,74 €

2018 8.936,58 €

2019 11.924,65 € 2019: en execució

2015 31.723,52 €

2016 30.090,97 €

2017 36.125,98 €

2018 26.792,18 €

2019 32.327,73 € 2019: en execució

Suport a l'emprenedoria artística: 

Donar formació i suport  a joves artistes i artesans per facilitar la inserció laboral en aquest àmbit.

Inclou: Crea2, Mercat de les Idees, Coworking casa de fusta  

2015-2018: 100%

Promoció, difusió i visibilitat de propostes artístiques:

Promoure, difondre i donar visibilitat a les propostes artístiques de grups de joves, així com facilitar l'accés als 

espectacles artístics municipals per crear  nous públics.

Inclou:  Palma produccions, Directe, Festival de dansa i cultura urbana, Aprofita els 18!, Galeria del graffiti, 

l'Aparador-espai d'exposicions al hall de la Palma, Festa Jove, Suport a grups musicals de Lleida, descomptes per 

l'accés als espectacles.

2015-2018: 100%

Intercanvis internacionals*: realització d'intercanvis en el marc del programa europeu Erasmus +. S'ha realitzat 

tant intercanvis d'anada com d'acollida.

*Subvencionat pel programa Erasmus+

2015-2018: 100%

Programació d'activitats de Lleure. 

Oferir activitats de lleure educatiu per a joves a partir de 13 anys per tal de promocionar estils de vida saludables i 

promoure relacions personals.

Inclou: 3 programacions anuals d'activitats: febrer-maig, juny-setembre i octubre-desembre, amb activitats 

programades pel Departament i iniciatives juvenils a les que es dona suport.

2015-2018: 100%

Bucs d'assaig El Mercat. 

Facilitar espais d'assaig de grups de música novells i promocionar la música com a forma expressió artística.

Espais d'assaig i de promoció de grups musicals de joves.

Inclou: espais d'assaig, programació de concerts, programació d'activitats lúdiques i formatives.

2015-2018: 100%
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Projecte Any Pressupost % Executat

2015 23.637,01 €

2016 31.605,64 €

2017 85.112,70 €

2018 29.449,31 €

2019 31.384,35 € 2019: en execució

Intervenció educativa a l'espai públic: 

Detectar i intervenir amb joves que fan un ús molt intensiu de l'espai públic, facilitant-los eines per la seva 

formació i inserció social i laboral. 

Inclou: Concurs amateur de dansa urbana, dinamització d'espais públics, projecte d'esport social, sortides, aules 

d'acollida, formació de dinamitzadors esportius , Concurs de dansa urbana, Construcció de les pistes de workout 

al Parc de Santa Cecília.

2015-2018: 100%
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