
Regidoria 

Àrea/Departament 

Projecte Pressupost % Executat

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA: L’Ajuntament de Lleida vol implicar la ciutadania en la presa de 

decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics,  mitjançant els pressupostos municipals. Projecte adreçat a la priorització 

d'inversions municipals, des de la participació ciutadana.                                                                                                                                                                                                  

OBJECTIU PRINCIPAL: 

• Fer l’ajuntament de Lleida més participatiu, en desenvolupament del reglament de Participació Ciutadana.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

• Incrementar la implicació ciutadana en la participació a la ciutat de Lleida, atenent els criteris polítics de publicitat i transparència 

de la gestió pública, i control i empoderament en la presa de decisions municipals.

• Posar a disposició de la ciutadania la informació adient sobre la finalitat, la reglamentació, i la mecànica del procés participatiu.

• Facilitar la participació directa de la ciutadania en un procés obert que permeti la presa de decisions sobre el destí d’una part de 

les inversions públiques del municipi.

• Jerarquitzar les prioritats de la ciutadania en tot allò referent a la realització de projectes de ciutat.

• Aconseguir una distribució de recursos públics des de la pràctica participativa:

• Possibilitar el desenvolupament de propostes nascudes des del consens amb la ciutadania.

• Redistribuir recursos públics atenent les necessitats prioritàries de les persones i/o dels col·lectius de la ciutat.

• Enfortir la legitimitat de l’Ajuntament, com a institució representativa.

• Afavorir la mútua confiança entre la població de Lleida i el seu ajuntament. 

• Fomentar que la ciutadania conegui millor les necessitats estratègiques de la seva ciutat, observada com un conjunt.

• Fer pedagogia respecte els condicionants que hi ha a l’hora de fer uns pressupostos municipals equilibrats -que no posin en risc la 

solvència municipal- i que estiguin orientats a atendre l’interès general de la ciutat.

ANY 2017      63. 888,00 €                                        

ANY 2018   112.348,91 €                           

ANY 2019      112.000,00 €                   

100%                                                                                   

ANY 2019 EN EXECUCIÓ
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SINDICATURA DE GREUGES. L’Ajuntament de Lleida vol potenciar aquesta institució com a mecanisme per garantir la defensa dels

drets dels ciutadans i ciutadanes i la seva participació, així com el control de l’acció de govern. Per la qual cosa es desenvoluparan

diferents actuacions de promoció i difusió  d'aquesta institució, amb l'objectiu d'apropar-la a la ciutadania.

 ANY 2015   24.267,87 €                      

ANY 2016   13.121,51 €                                  

ANY 2017   10.015,75 €                                

ANY 2018  13.704,35 €                            

ANY 2019    13.704,35 €  

100%                                                                   

ANY 2019 EN EXECUCIÓ

PORTAL WEB D'ENTITATS CÍVIQUES: Eina tecnològica per a facilitar a les associacions de la ciutat un allotjament a la xarxa, des d'un

poder informar dels seus objectius i de les seves activitats.

ANY 2015   3.401,88 €                                        

ANY 2016   3.401,88 €                                        

ANY 2017    3.401,88  €                              

ANY 2018     3.484,00 €                                   

ANY 2019    2.880,00 €

100%                                                          

ANY 2019 EN EXECUCIÓ

AJUTS ECONÒMICS DE SUPORT A LA PARTICIPACIÓ   CIUTADANA. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS. L'Ajuntament de Lleida 

dóna suport, potencia i col·labora en  les activitats que desenvolupen les Entitats Veïnals i les Cases Regionals inscrites en el 

Registre Municipal d'Associacions, per tal de contribuir a fer una xarxa social i al desenvolupament del teixit associatiu a la ciutat de 

Lleida, mitjançant la convocatòria de subvencions

ANY 2015   163.860,00 €                             

ANY 2016 161.735,00 €                                                       

ANY 2017 164.769,00 €                                             

ANY 2018   167.230,00 €                            

ANY 2019    166.560,00 €                 

100%                                                      

ANY 2019 EN EXECUCIÓ

DESPESES CENTRES CÍVICS I LOCALS SOCIALS. La regidoria de Participació Ciutadana té en funcionament 12 Centres Cívics i 44 locals

socials ubicats en diferents barris de la ciutat, amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana i per a què les diferents entitats

puguin dur a terme diferents activitats.

ANY 2015   888.839,55 €                       

ANY 2016   883.906,04  €                               

ANY 2017 819.290,63 €                         

ANY 2018   841.469,45 €                                   

ANY 2019   846.527,84 €

100%                                                                     

ANY 2019 EN EXECUCIÓ

CONSELLS DE ZONA ORDINARIS: projecte adreçat a facilitar al veïnat de barris i/o zones de Lleida un espai presencial d'interlocució 

amb representants del govern municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OBJECTIU PRINCIPAL: 

• Fer l’ajuntament de Lleida més participatiu, en desenvolupament del reglament de Participació Ciutadana.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

• Facilitar al veïnat de barris i/o zones de Lleida un espai presencial d'interlocució amb representants del govern municipal.

• Conèixer les necessitats dels barris des de la perspectiva dels seus habitants.

• Suggerir i/o proposar noves actuacions municipals.

• Millorar la comunicació, relació i cohesió entre les pròpies entitats d’una zona o barri.

Cost incorporat a les despeses de 

personal i mitjans materials del 

departament de Participació 

Ciutadana

100%
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PREMI BAULA de Participació Ciutadana. Premi bianual amb l’objectiu de reconèixer aquelles persones físiques o jurídiques,

entitats i institucions i activitats que s’han destacat en el foment de la participació ciutadana per mitja d’accions, execució de

projectes i iniciatives ciutadanes (aquest premi és bianual).

ANY 2015   1.800,00 €                                                                       

ANY 2017   1.800,00 €                                    

ANY 2019    1.800,00 €

100%                                                               

ANY 2019 EN EXECUCIÓ

APP PRÒPIA A LES ASSOCIACIONS. Des de la Regidoria de participació ciutadana es va impulsar la iniciativa perquè les pròpies

entitats puguin trametre informació i fer difusió de la seva activitat a través d’aquest canal de comunicació.

L’aplicació pretén convertir-se en un referent en matèria de divulgació d’activitats socials a la ciutat i per a les associacions disposar

de les seves pròpies eines per promoure una relació directa amb els seus associats i amb la ciutadania sobre la seva agenda social,

els seus projectes, etc (2016-2018).

ANY  2016   756,25 €                                   

ANY  2017  3.025,00 €                                           

ANY 2018   3.025,00 €

100%

TRASLLAT OFICINA MUNICIPAL ATENCIÓ CIUTADANA (OMAC). L’Ajuntament de Lleida ha fet una aposta per millorar la qualitat de

l’atenció als ciutadans i ciutadanes amb el trasllat de l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) integrant l’atenció presencial

en una nova seu que ofereix un espai que compta amb diverses millores tecnològiques que faciliten els serveis i els tràmits .

ANY 2018    189.433,12 € 100%

ELABORACIÓ DEL NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Amb motiu de l'organització municipal de l'any 2015, es va

acordar per tots els grups municipals que s'havia de revisar i modificar el Reglament de Participació Ciutadana de l'any 2006.

Aquesta modificació acordada ve motivada per l'avanç de la societat democràtica i participativa, havent sorgit nous mecanismes de

participació ciutadana. La metodologia acordada va ser realitzar un Procés Participatiu, mitjançant el qual, totes les entitats i la

ciutadania i poguessin participar. El procés es va organitzar en dues fases. En la 1ª, es realitzà 16 tallers participatius dels quals es

van obtenir 60 propostes de millora i/o modificació del reglament. En la 2ª fase, abril de 2017, es va externalitzar el procés

participatiu, per a la preparació de materials informatius, de comunicació, explicació del reglament de 2006 en els consells

territorials, en grups de debat i deliberació, entre d'altres funcions. En data 18 d'abril de 2018, es fa la presentació de l'esborrany

del Reglament de Participació Ciutadana als grups municipals de l'Ajuntament de Lleida per a la seva informació, així com poder

presentar esmenes o propostes. 

ANY  2017    14.253,80 € 50%
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