
 

Retiment de Comptes Ajuntament de Lleida 
Mandat 2015-2019 

Regidoria Seguretat ciutadana i les polítiques per al civisme i la igualtat 

Àrea/Departament Polítiques d’Igualtat 

Projecte Descripció  Pressupost % Executat 
II Pla Municipal de Polítiques 
d’Igualtat de gènere a Lleida 
(2011-2014, prorrogat 2015-
2016) 
Objectiu general: impulsar les 
polítiques d’igualtat de gènere 
al municipi de Lleida 

Aquest pla està format per 111 actuacions distribuïdes en 9 Eixos: transversalitat de 
gènere; Salut i benestar; Educació i Formació; Treball i Conciliació; Violència masclista; 
Participació i apoderament; Urbanisme, habitatge i medi ambient; Esport, Cultura i 
Lleure. 
Aquestes actuacions s’ han efectuat per les diferents regidories municipals, inclosa la 
Unitat Tècnica d’Igualtat, i entitats i organitzacions ciutadanes adherides al Pla. Des de 
Polítiques d’Igualtat s’ha impulsat, dirigit i fet el seguiment de l’execució del Pla. 

Cost incorporat a les 
despeses de personal 
i mitjans materials del 

departament 
Polítiques Igualtat 

94% 
Anys 2015/2017 

III Pla Municipal de Polítiques 
d’Igualtat de gènere a Lleida 
(2017-2021)  
 
Objectiu general: impulsar les 
polítiques d’igualtat de gènere 
al municipi de Lleida 

Pla amb 75 actuacions distribuïdes en 6 Eixos: Compromís amb la igualtat, Acció contra 
les violències masclistes, Drets i qualitat de vida, Coeducació i transmissió d'una cultura 
igualitària, Reformulació dels treballs i els temps, Reconeixement del lideratge i la 
participació de les dones 
 
Aquestes actuacions s’ han efectuat per les diferents regidories municipals, inclosa la 
Unitat Tècnica d’Igualtat, i entitats i organitzacions ciutadanes adherides al Pla. Des de 
Polítiques d’Igualtat s’ha impulsat, dirigit i fet el seguiment de l’execució del Pla  

15.566 €  més el 
cost incorporat a les 

despeses de personal 
i mitjans materials del 

departament 
Polítiques Igualtat 

60% 
Anys 2017/2018 

 
 

Any  2019     
(en execució) 

Pla Intern d’Igualtat de 
Gènere. Ajuntament de 
Lleida. Pla d’acció 2018/2021 
Objectiu general: impulsar les 
polítiques d’igualtat de gènere 
dins de l’organització interna 
dels recursos humans de 
l’Ajuntament de Lleida per 
assolir la igualtat de tracte i 
d’oportunitats i evitar 
situacions de discriminació 

Pla amb 35 actuacions distribuïdes en 6 Eixos: Cultura política d’igualtat de gènere;  
Igualtat en l’accés a l’ocupació; Igualtat en les polítiques de formació i 
desenvolupament professional; Conciliació de la vida laboral familiar i personal; 
Condicions de treball i política salarial; 6. Condicions de treball, salut laboral; 
prevenció de riscos laborals 
Aquestes actuacions s’ han efectuat per les diferents regidories municipals, inclosa la 
Unitat Tècnica d’Igualtat. Des de Polítiques d’Igualtat s’impulsa i es fa el seguiment de 
l’execució del Pla, en col·laboració amb la Recursos Humans. 

 
8.409,00  € més el 

cost incorporat a les 
despeses de personal 
i mitjans materials del 

departament 
Polítiques Igualtat 

 
75%  

Any 2018  
 

Any 2019  
(en execució) 



 

Projecte Descripció  Pressupost % Executat 
 

2 
 

Transversalitat de gènere 
 
Objectiu general: implementar 
la transversalitat de gènere 
dins de l’Ajuntament de Lleida 
i fer que l’Ajuntament de 
Lleida sigui un agent impulsor 
de les polítiques d’igualtat al 
municipi 

Comissió de transversalitat: seguiment i implementació de les polítiques d’igualtat de 
gènere en els projectes i activitats de les diferents regidories 

 

Cost incorporat a les 
despeses de personal 
i mitjans materials del 

departament 
Polítiques Igualtat 

 
85% 

Anys 2015/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Any 2019 
 (en execució) 

-Revisió de la comunicació escrita, visual i verbal de les diferents regidories municipals 
- Difusió d’eines per a una comunicació inclusiva 

 

Cost incorporat a les 
despeses de personal 
i mitjans materials del 

departament 
Polítiques Igualtat 

 
Inclusió de clàusules per a la igualtat en la Guia de Contractació Pública Social i en les 
convocatòries de subvencions 
 

Cost incorporat a les 
despeses de personal 
i mitjans materials del 

departament 
Polítiques Igualtat 

Formació interna en transversalitat de gènere (Formació Comissió d’Igualtat, formació 
personal tècnic de les diferents regidories) 

1.500,00  € més el 
cost incorporat a les 

despeses de personal 
i mitjans materials del 

departament 
Polítiques Igualtat 



 

Projecte Descripció  Pressupost % Executat 
 

3 
 

Foment de l’emprenedoria 
femenina 
 
Objectiu general: afavorir 
l’emprenedoria femenina, 
incrementar la presència de 
les dones en l’economia 
Lleidatana, 
promoure l’autoocupació de 
les dones 

Dona&emprenedoria: Jornada anual de formació, debat i presentació d’experiències 
emprenedores de dones, coorganitzada amb GlobaLleida (2015, 2016, 2017, 2018 / 
2019 en previsió) 
 

3.165 € 

100 % 
Anys 2015 a 2018 
 

Any 2019  
 (en execució) 

Programa de microcrèdits per a dones emprenedores 
Concessió de microcrèdits per un import de fins a 15.000 € sobre el 50% de la inversió 
inicial.  A partir de 2017 el suport a l’emprenedoria femenina es vehicula mitjançant 
els Ajuts empresarials. 

 
158.866 € 

 
100% 

Informació i difusió dels recursos sobre emprenedoria, participació en la convocatòria 
d’Ajuts empresarials de la Regidoria de Promoció de la Ciutat, Comerç, Mercats i 
Consum (convocatòria 2017 i convocatòria 2018) 

Cost incorporat a les 
despeses de personal 
i mitjans materials del 

departament 
Polítiques Igualtat 

100 % 
Anys 2015 a 2018 

 
Any 2019   

(en execució) 

Programa de Promoció del 
benestar, la salut, el lideratge 
i l’apoderament de les dones 
 
Objectiu general: fomentar el 
benestar de les dones, 
l’apoderament i el lideratge 
femení, així com la defensa 
dels drets reconeguts 

Programa “Activat al Casal” amb tallers i sessions informatives sobre salut, 
apoderament i lideratge i la defensa dels drets de les dones 
- La ciutat amb la mirada de les dones. Realització d’Itineraris urbans i visita a 
equipaments amb el reconeixement de les aportacions de les dones i dels aspectes 
relacionats amb la vida de les dones (Dins del programa Activa’t al Casal) 
- Tallers: Anònimes, de reconeixement a la trajectòria de dones lleidatanes singulars 
que han contribuït de manera activa a la millora de la qualitat de vida i al foment de la 
igualtat. 
- Realització d’espectacles culturals a càrrec de dones artistes locals 
- Espai Salut de formació i divulgació, amb perspectiva de gènere, sobre diferents 
aspectes de la salut i del benestar físic i emocional de les dones 
- Sessions informatives sobre la defensa dels drets de les dones: dret civil, mercantil, 
laboral, penal... 

 
35.790 € 

 
100% 

Anys 2015 a 2018 
 
   
 
 

Any 2019   
(en execució) 

 



 

Projecte Descripció  Pressupost % Executat 
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Participació i suport al 
moviment associatiu de dones  
 
Objectiu general: fomentar la 
participació de les dones i del 
teixit associatiu femení 

-Convocatòria anual d’ajuts a les entitats de dones i a la realització d’activitats 
adreçades a les dones, al foment de la igualtat de gènere i al desenvolupament de les 
accions incloses dins del Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat de Gènere 
-consolidació i ampliació del Consell Municipal de les Dones, amb la incorporació de 
noves entitats, integrat per representants de 45 entitats i grups de dones 
- Manteniment del Casal de la Dona com a hotel d’entitats per a les entitats de dones i 
per a la realització d’activitat 
- Tallers itinerants impartits a la seu de les entitats de dones sobre igualtat de gènere, 
apoderament i el lideratge, de prevenció de la violència masclista, la defensa dels 
drets de les dones i altres temés d’interès. 
- Suport tècnic a les entitats de dones per millorar la seva capacitat de gestió, 
funcionament, planificació i difusió d’activitats, suport a 60 entitats i grups de dones 
- Realització d’una jornada anual de trobada entre les entitats de dones del municipi 
- Col·laboració amb les entitats de dones per a dur a terme activitats de sensibilització 
i promoció de la igualtat d’oportunitats 

 
66.929 € 

 
100% 

Anys 2015 a 2018 
 
    

 
 

 
 
 

Any 2019   
(en execució) 

 

Centre Municipal 
d’Informació i atenció a les 
Dones   
 
Objectius generals: 1)  facilitar 
la defensa dels drets de les 
dones i l’accés de les dones als 
recursos i serveis en 
condicions d’igualtat;  
2)afavorir l’apoderament, el 
benestar i el lideratge femení; 
3) donar suport a les dones 
davant de situacions de 
dificultat i discriminació,  amb 
informació i orientació 

Recurs d'accés directe i gratuït que facilita informació, orientació i assessorament a les 
dones del municipi de Lleida, mitjançant atenció individual, grupal i comunitària. 
Compta amb un servei especialitzat d'orientació jurídica i psicològica i atén qualsevol 
consulta, en especial les relacionades amb l'associacionisme, els serveis socials, la salut 
de les dones, els drets de les dones i les situacions de crisi familiar i de violència 
masclista.  
 
Tallers “Avancem en la igualtat” de foment de l’apoderament i el lideratge femení, 
d’informació i formació envers els drets de les dones i d’educació en valors per la 
igualtat, adreçats a col·lectius ciutadans, entitats educatives i de lleure (en curs) 
 
Espai de Creixement personal. Espai grupal per potenciar el creixement personal, 
l’autoestima, la gestió de les emocions i les habilitats socials, des d’una perspectiva de 
gènere (en curs) 
 

16.625 € més el 
cost incorporat a les 

despeses de personal 
i mitjans materials del 

departament 
Polítiques Igualtat 

 

 
100% 

Anys 2015 a 2018 
 
 
 

 
 

 
Any 2019    

(en execució) 
 
 
 
 



 

Projecte Descripció  Pressupost % Executat 
 

5 
 

genèrica i especialitzada, en 
particular a les dones que es 
troben en situació de violència 
masclista. 

 
 

Eradicació de la violència 
masclista 
 
Objectiu general: crear un 
clima social de tolerància cero 
a la violència masclista, 
prevenir qualsevol 
manifestació d’aquesta 
violència així com donar una 
atenció integral a les dones 
que es troben en una situació 
de violència masclista  
 
 
 
 

Tallers de Prevenció de la violència masclista, adreçats a la població adolescent i 
jove: 
(Projecte “Tractem-nos be”, de prevenció de les relacions abusives, identificació de 
situacions de violència i foment del bon tracte) Acció de continuïtat. 
 
(Projecte “Max in Love” – conjuntament amb el departament de Benestar Social). 
Tallers de prevenció de la violència masclista adreçats a alumnat d’ESO 
(2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 en curs) Acció de continuïtat 
 
Tallers de Prevenció de la violència masclista adreçats a col·lectius de dones i altres 
entitats i organitzacions ciutadanes  (2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 en curs) Acció de 
continuïtat 

 
4.350 €  més el 

cost incorporat a les 
despeses de personal 
i mitjans materials del 

departament 
Polítiques Igualtat 

100% 
Anys 2015 a 2018 

 
 
 
 

Any 2019 
( en execució ) 

Jornades de formació i debat per prevenir la violència masclista i  millorar l’abordatge 
professional d’atenció a les dones que estan en situació de violència masclista. 
Memorial Hortènsia Alonso coorganitzades entre l’Ajuntament, Creu Roja i 
Universitat de Lleida  (edicions 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en previsió) Acció de 
continuïtat 

10.349 € 
 

100% 
Anys 2015 a 2018 
 
 

Any 2019  
(en execució) 

Campanya de prevenció de les agressions sexistes a les festes de Lleida: distribució de 
3.500 polseres amb el lema “Lleida, per unes festes sense agressions sexistes” (2018) 
(2019, en curs) 
Punt Lila a les Festes de Tardor per informar sobre el Protocol d’intervenció davant 
d’una agressió sexista i d’atenció a les dones que puguin necessitar ajuda (2018, 2019 
en curs) Acció de continuïtat (en col·laboració amb Benestar Social) 
Acte institucional obert a la ciutadania de rebuig de la violència masclista (2015, 2016, 
2017, 2018 / 2019 en previsió) 



 

Projecte Descripció  Pressupost % Executat 
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Coordinació de la Comissió d’Avaluació i Seguiment del Protocol d’Atenció a les Dones 
en situació de violència masclista al municipi de Lleida (de 2015 a 2018 / 2019 en curs) 
 
Revisió del Protocol d’Atenció a les Dones en situació de violència masclista al 
municipi de Lleida 
(en curs ) 
 
Participació en la Comissió tècnica sobre el treball sexual (en curs) 

Cost incorporat a les 
despeses de personal 
i mitjans materials del 

departament 
Polítiques Igualtat 

 

 
85% 

Anys 2015 a 2018 
 
 
 
 
 

Any 2019  
(en execució) 

 

Sensibilització ciutadana per 
la igualtat de gènere 
 
Objectiu general: fomentar els 
valors d’igualtat de gènere 
entre la ciutadania, visibilitzant 
les reivindicacions del 
moviment de dones i altres 
moviments ciutadans en favor 
de la igualtat i posant en valor 
els reptes assolits 

Elaboració d’un programa unitari anual amb els actes de Commemoració del Dia 
Internacional de les dones (8 de març) , organitzats per les entitats de dones i altres 
entitats ciutadanes, així com els organitzats per l’Ajuntament i altres institucions 
locals (2015, 2016, 2017, 2018 realitzats / 2019 en previsió). 
 
Coorganització d’un acte institucional obert a la ciutadania de reivindicació dels drets 
de les dones i de reconeixement al moviment de dones (2015, 2016, 2017, 2018 
realitzats / 2019 en previsió) 
 
Reconeixement al moviment de dones en el marc de la Desfilada de Moda de les 
alumnes dels tallers de costura de les entitats de dones (2015, 2016, 2017, 2018 
realitzats / 2019 en previsió) 
 
Tallers de formació i debat sobre la salut de les dones amb motiu del Dia Mundial 
d’Acció per la Salut de les Dones -28 de maig- (2015, 2016, 2017, 2018 realitzats / 
2019 en previsió) 

23.930,86 € 
 
 

 
100 % 

Anys 2015 a 2018 
 
 
 
 

Any 2019   
(en execució) 



 

Projecte Descripció  Pressupost % Executat 
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Premis i beques per al foment 
de la igualtat de gènere 
 
Objectiu general 1: promoure 
el coneixement sobre la 
realitat de les dones de Lleida, 
en els 
diferents àmbits i èpoques 
històriques, des d’una 
perspectiva de gènere 
 
Objectiu general 2:  impulsar la 
publicació i emissió de 
continguts periodístics i la 
publicitat no sexistes ni 
estereotipades, així com 
incorporació de la perspectiva 
de gènere en les informacions 
sobre la realitat de les dones 

-Beca de recerca Cristina de Pizan. Objectiu: promoure el coneixement sobre la 
realitat de les dones en diferents àmbits i èpoques històriques. La dotació és de 3.000 
€. (convocatòries X, XI i XII) Acció amb continuïtat. 
 
-Premi Mila de Periodisme. Objectiu: distingir els treballs periodístics que fomenten 
les polítiques de promoció de les dones en tots els àmbits i l’assoliment de la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 4 premis a cada convocatòria, amb una dotació 
de 1.500 € per modalitat a cada modalitat: premsa escrita, audiovisual, 
fotoperiodisme, mitjans digitals. Convocatòries del Premi Mila de Periodisme (IX, X, XI, 
XII). Acció amb continuïtat 
 

• Pendent el lliurament dels premis Mila de Periodisme XII convocatòria (març 
2019) i el lliurament del 50% de la Beca de Recerca de la XII (presentació 
treball final) 

 
-Seminari sobre Periodisme i gènere (28 de febre de 2017), coorganitzat entre 
l’Ajuntament de Lleida i el Col·legi de Periodistes i de Psicologia, demarcació de Lleida. 
Objectiu: definir, impulsar i promocionar dinàmiques periodístiques i comunicatives 
tenint en compte la perspectiva de gènere en el tractament de les notícies 
 

33.000 € 

95% 
Anys 2015 a 2018 

 
 
 
 
 
 

Any 2019   
(en execució) 

 
 


