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Pressupostos       Participatius de Lleida



Benvolguda ciutadana,
Benvolgut ciutadà,

L’Ajuntament de Lleida us ofereix l’oportunitat d’escollir quins projectes 
de la ciutat voleu que es realitzin d’entre el llistat que teniu a les mans, 
i que s’han treballat prèviament en la fase de debat.

Podeu escollir entre un gran projecte de ciutat i un màxim de tres 
projectes d’àmbit més reduït que trobareu detallats en aquesta guia.

Us animo a votar pels projectes que considereu més necessaris o 
més adients, a exercir el vostre dret ciutadà de ser partícips directes 
de la construcció de Lleida. Amb aquesta voluntat l’Ajuntament de 
Lleida ha reservat 1 milió d’euros per aquests primers pressupostos 
participatius que desitgem que contribueixin a fer una ciutat més 
propera i per a tothom. 

Àngel Ros i Domingo
Alcalde de Lleida



Balàfia

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Arranjament i remodelació de la plaça dels Països Catalans 14

Bordeta

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport
Reformes a la pista esportiva del pati del Centre Cívic de la Bordeta 14

Àmbit temàtic: Promoció d’activitats culturals
Recuperació de la Torre Patriot, al Parc de l’Aigua de la Bordeta 14

Cappont

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Reforma de l’encreuament entre l’avinguda Doctora Castells i el carrer Riu Ebre 15

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris
Remodelació del pavelló Antorxa dels Camps Elisis 15

Districte Mercat del Pla i rodalia

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Dignificació dels carrers Sant Andreu i Gairoles 15

Cobriment parcial de la plaça del Dipòsit 15

Arranjament i decoració de carrers del Centre Històric 15

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Rehabilitació urbana als carrers de l’entorn de l’escola Cervantes 16

Escorxador/Instituts-Sant Ignasi

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Millora i condicionament lateral del riu Segre a l’altura dels jardins d’Ernest Lluch 16

Índex

Grans projectes 
de ciutat
Import: Entre 50.000 i 200.000 €



Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Nou pas de vianants a l’avinguda de Madrid 16

Carril bici entre l’avinguda de Catalunya i el pont de la Universitat 16

Horta

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Seguretat al Camí de l’Albi 16

Llívia

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport
Millores a la zona esportiva de Llívia 17

Magraners

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Regeneració d’espais degradats als Magraners 17

Mariola/Turó de Gardeny

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris
Condicionar el parc per a gossos que hi ha a la zona del Turó de Gardeny 17

Pardinyes

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport
Adequació de les instal•lacions del camp de futbol de Pardinyes 17

Raimat

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris
Parc Caní Agility a Raimat 18

Secà de Sant Pere

Àmbit temàtic: Serveis socials a la comunitat
El temps no s’atura 18

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Traslladar la pista esportiva de la plaça d’Andalusia del Secà 18

Sucs

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris
Rehabilitació de la Casa de Colonització de Sucs 19

Renovar les canonades d’aigua de Sucs 19



Universitat/Pius XII-Germanor/Zona Alta-Ricard Vinyes/Clot-Magdalena 

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Elevar el darrer tram del carrer Canonge Brugulat 19

General

Àmbit temàtic: Serveis socials a la comunitat
Adquisició d’una ambulància per a Protecció Civil 19

Fer inclusius els parcs infantils de la ciutat 19

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Parcs per a gossos als barris 20

Més horts municipals a Lleida  20

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Accés segur dels nostres fills a les escoles 20

Àmbit temàtic: Seguretat, civisme i convivència 
“Sóc gran i no vull morir en un pas de vianants amb semàfors” 20

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris
Lavabos públics en diversos llocs de la ciutat 20



Avinguda del Segre/Estació/Noguerola

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Carrers nets al centre històric 21

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Millores a la cruïlla dels carrers Anselm Clavé i Comtes d’Urgell 21

Balàfia

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals
Dotació de sistemes audiovisuals per a la Sala d’Actes del Centre Cívic de Balàfia 21

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris
Parc inclusiu a Balàfia 22

Bordeta

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris
Parc de lleure per a gossos a la Bordeta 22

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Condicionament del parc Joan Oró, a la Bordeta (fase 1) 22

Àmbit temàtic: Promoció d’activitats culturals
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de Lleida 22

Recuperació de l’antiga capella de Cal Santesmases, a la Bordeta  22

Festival de pallassos a la Bordeta 22

Camp d’Esports/Ciutat Jardí

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Senyalització de la ruta PR-225 23

Arranjament i millora del parc del Joc de la Bola 23

Plantació d’arbrat en un tram del carrer Segrià 23

Índex

Projectes menors
Import: Fins a 50.000 €



Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris
Parc de joc per a gossos a la zona del Camp d’Esports 23

Parc inclusiu al barri Camp d’Esports 23

Cappont

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Vorera en un tram del Camí de Picos 23

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals
Millores en el manteniment de l’escola Frederic Godàs 24

Millores al Centre Cívic de Cappont 24

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Para-sols a la passarel·la del Liceu Escolar, a Cappont 24

Districte Mercat del Pla i rodalia

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Vianalitzar els carrers Peralta, Parc, Panera i la plaça dels Gramàtics 25

Àmbit temàtic: Promoció d’activitats culturals
Monument al Garrotín 25

Festival d’art urbà al centre històric 25

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Marquesina a la parada de bus de l’avinguda de Blondel, a l’altura de la passarel·la de Cappont 25

Més zona verda a la plaça del Dipòsit 25

Ombrejar la plaça de Sant Joan 25

Tendals d’ombra al carrer Major 25

Escorxador/Instituts-Sant Ignasi

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Arbres a la mitjana de l’avinguda de Madrid 26

Àmbit temàtic: Seguretat, civisme i convivència
Instal·lació de càmeres de seguretat en diversos llocs de la zona Instituts-Sant Ignasi 26

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Millores al carrer Narcís Monturiol 26

Canviar l’accés d’entrada al pàrquing del carrer Alcalde Costa/República de Paraguai 26

Pacificació del trànsit al carrer Acadèmia 26

Reforma del carril bici entre els carrers Lluís Companys i Canonge Brugulat 26

Construcció d’un carril bici al carrer Lluís Companys 26

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris
Canviar la font del carrer Alcalde Costa 27



Horta

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat
Senyalització vertical a l’Horta 27

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals
Construcció d’un ascensor al Centre Cívic de Butsènit 27

Llívia

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris
Nous ordinadors per a la biblioteca de Llívia 27

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals 
Ascensor al Centre Cívic de Llívia 27

Magraners

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport
Parc de màquines per fer gimnàstica als Magraners 28

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals
Rehabilitació de l’espai de darrere del Centre Cívic dels Magraners 28

Mariola/Turó de Gardeny

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris
Pipican i zona de passeig per a mascotes 28

Àmbit temàtic: Serveis socials a la comunitat
Àrea de multiserveis socials a la Mariola 28

Àmbit temàtic: Seguretat, civisme i convivència 
Mediació a l’escola per a la prevenció de conflictes a la Mariola 29

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport 
Rehabilitació de la pista esportiva de la rambla de la Mercè, a la Mariola 29

Pardinyes

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat 
Vianalització d’un tram del carrer Girona 29

Vianalització del carrer Arnald de Solsona 29

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals
Millorar l’accessibilitat del Centre Cívic de Pardinyes 29

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport
Arranjament de la pista de futbol sala de darrere de la plaça dels Ferroviaris 29



Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris 
Zona d’esbarjo per a gossos a Pardinyes (Pipican) 30

Ampliació de l’equipament de jocs infantils al parc de la Mitjana 30

Raimat

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport 
Construcció d’una pista multiesportiva a la Valleta de Raimat 30

Àmbit temàtic: Promoció d’activitats culturals
Adquisició d’un escenari per a Raimat 30

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals
Obres a l’escola bressol de Raimat 30

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris 
Tancament parcial de la pista poliesportiva de les pistes de Raimat 30

Secà de Sant Pere

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals
Millores al pati de l’escola Torre Queralt 31

Tendals per als finestrals del Centre Cívic del Secà 31

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport
Finalització del rocòdrom Kesap Gurung al pavelló Juanjo Garra 31

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Millora de la xarxa de camins dels jardins Germans Queralt, al Secà 31

Sucs

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i la mobilitat
Vorera i enjardinament d’un tram a la vora de les piscines municipals de Sucs 31

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals
Millores a l’escola Vilot de Sucs 31

Universitat/Pius XII-Germanor/Zona Alta-Ricard Vinyes/Clot-Magdalena 32

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat 
Actuacions de millora urbana a l’entorn dels locals socials de Pius XII i Germanor 32

Gir a l’esquerra a rambla d’Aragó per accedir al barri Universitat 32

Arranjament d’un tram del carrer Arquitecte Morera i Gatell 32

Millora de voreres i mobiliari urbà als carrers de la Zona Alta, a l’entorn de la plaça Ricard Viñes 32

Reforma del carril bici a la rambla d’Aragó 32

Connexió del carril bici des de Bisbe Ruano/Ramón y Cajal fins a la rambla d’Aragó 33

Seguretat a la plaça Santa Maria Magdalena 33



Àmbit temàtic: Promoció d’activitats culturals
Programació cultural al barri del Clot i rodalia 33

Concurs de grups d’havaneres al barri Universitat 33

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Marquesina a la parada de bus de la confluència de Ramón y Cajal amb rambla d’Aragó 33

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris
Pipican a la plaça de la Constitució (Clot) 33

Pipican al barri Universitat 33

General

Àmbit temàtic: Promoció d’activitats culturals
Lleida tardor màgica 34

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient
Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en diversos llocs de la ciutat 34

Control ètic de colònies felines 34



Què són els pressupostos participatius?
Per primera vegada els lleidatans podrem votar quins projectes farem realitat a la nostra 
ciutat: es tracta dels primers pressupostos participatius on decidirem a què destinarem 
un milió d’euros del pressupost municipal d’inversions.
Es tracta d’un projecte participatiu pioner amb el que el govern municipal ha volgut 
facilitar la implicació de les lleidatanes i dels lleidatans per avançar en el progrés i en el 
desenvolupament de la ciutat, un objectiu que compartim i pel qual hem de fer camí junts. 

Quina mena de projectes han estat escollits?
En els darrers mesos prop de 500 persones han participat en la fase de debat i proposta 
de projectes dels pressupostos participatius. 
El resultat és un conjunt de projectes que persegueixen millorar els espais públics i els 
equipaments urbans, la sostenibilitat i el medi ambient, potenciar la cultura i l’esport i posar 
en marxa nous serveis d’atenció a les persones.
Els projectes presentats per la ciutadania s’han agrupat per les següents tipologies:

Per a la millora 
d’infraestructures 
urbanes i mobilitat

Per a la millora del 
paisatge urbà i el medi 
ambient

Per a la promoció de la 
seguretat I el civisme

Per a la millora 
d’equipaments i serveis 
sociocomunitaris

Per a la promoció 
d’activitats culturals

Per a la promoció de la 
pràctica de l’esport

Per a la millora de 
centres Cívics i altres 
espais municipals

Per a la prestació de 
serveis socials a la 
comunitat

Altres temes

Pressupostos 
Participatius 
de Lleida 2017



Els projectes s’han classificat en dos grups segons la seva quantia
 » Grans projectes de ciutat: amb un import d’entre 50.000 i 200.000 €.

 Se’n podran aprovar entre un i quatre, per un import que no superi els 200.000 € en total.
 » Projectes menors: fins un import màxim de 50.000 €

 Se’n podran aprovar tants com sigui possible pel valor de la resta de la partida per a 
pressupostos participatius: 800.000 € (menys el cost de la realització de la Consulta 
Ciutadana).

La votació
Qui podrà votar els pressupostos participatius?
Totes les persones empadronades a Lleida i que siguin majors de 16 anys a data 15 de 
setembre del 2017, presentant un dels següents documents: Document Nacional d’Identitat 
(DNI), Número d’Identitat d’Estranger (NIE) Passaport o Carnet de Conduir.
Quants projectes es poden votar?
Cada ciutadà pot escollir fins a un màxim de 4 projectes:
 » Un gran projecte de ciutat
 » Fins un màxim de 3 projectes menors

Es tindrà en compte que cadascuna de les 14 zones o districtes en què es divideix la ciutat així 
com les EMD (Sucs i Raimat) siguin beneficiàries d’almenys una proposta.

Quan i com es podrà votar?
Votació electrònica
Tindrà lloc de l’1 al 11 de setembre a través del web www.LaLleidaQueTuVols.org
Votació presencial 
Tindrà lloc del 12 al 15 de setembre de 12 a 20 hores en els següents punts de votació 
presencial:
 » Dia 12: Centres Cívics de Balàfia, Pardinyes i Secà de Sant Pere.
 » Dia 13: Centres Cívics de Bordeta, Cappont i Magraners.
 » Dia 14: Centres Cívics de Mariola, L’Ereta i Democràcia.
 » Dia 15: Centres Cívics de Sucs, Raimat i Llívia.

Escrutini i publicació dels resultats
L’escrutini tindrà lloc el 15 de setembre a partir de les 20 hores al Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Lleida. 
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Pots votar 1 gran projecte

Balàfia

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 082

Arranjament i remodelació de la plaça dels Països Catalans
Treballs d’enderroc de murs, enjardinament i implementació d’un element singular, 
com ara una locomotora de ferrocarril.

Bordeta

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport

Projecte nº 031

Reformes a la pista esportiva del pati del Centre Cívic de la 
Bordeta
Cobriment de l’espai i implementació de vestidors i serveis.

Àmbit temàtic: Promoció d’activitats culturals

Projecte nº 119

Recuperació de la Torre Patriot, al Parc de l’Aigua de la Bordeta
Adequar l’espai com a lloc de trobada on poder realitzar activitats 
sociocomunitàries diverses.

Grans projectes 
de ciutat
Import: Entre 50.000 i 200.000 €
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Cappont

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 013

Reforma de l’encreuament entre l’avinguda Doctora Castells i el 
carrer Riu Ebre
Permetre la continuïtat del passeig a la zona de l’avinguda Doctora Castells on hi 
ha la font.

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris

Projecte nº 079

Remodelació del pavelló Antorxa dels Camps Elisis
Adequació de l’espai com a lloc polivalent per a tota mena d’activitats ciutadanes.

Districte Mercat del Pla i rodalia

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 036

Dignificació dels carrers Sant Andreu i Gairoles
Implementació de mobiliari urbà, jocs infantils, enllumenat, jardineres, etcètera.

Projecte nº 037

Cobriment parcial de la plaça del Dipòsit
Implementació d’estructures per a la generació d’ombres a l’estiu i de jardineres.

Projecte nº 044

Arranjament i decoració de carrers del Centre Històric
Treballs de pavimentació; il•luminació; decoració vegetal i floral; adequació de 
façanes i espais buits; etcètera.
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Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 157

Rehabilitació urbana als carrers de l’entorn de l’escola Cervantes
Diverses intervencions orientades a dignificar alguns espais del centre històric 
(carrers Companyia, Gairoles, Sant Andreu i altres), a fi d’afavorir-ne l’ús a la 
ciutadania en general i a les persones que fan ús dels serveis socioeducatius 
d’aquell lloc en concret.

Escorxador/Instituts-Sant Ignasi

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 005

Millora i condicionament lateral del riu Segre a l’altura dels 
jardins d’Ernest Lluch
Millorar la imatge i endreçar aquell tram de la canalització del Segre.

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 055

Nou pas de vianants a l’avinguda de Madrid
Pas de vianants davant de l’accés a la plaça Utxesa per pacificar el trànsit i millorar 
la seguretat de la gent en aquell lloc.

Projecte nº 127

Carril bici entre l’avinguda de Catalunya i el pont de la Universitat
Construcció d’un carril segregat al nivell de la calçada.

Horta

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 121

Seguretat al Camí de l’Albi
El projecte proposa diverses mesures tècniques per a la millora de la connectivitat 
del Camí de l’Albi amb la carretera N-240 amb la finalitat de poder garantir una 
mobilitat més segura. 
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Llívia

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport

Projecte nº 057

Millores a la zona esportiva de Llívia
Fer nous vestidors i lavabos en substitució dels actuals.

Magraners

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 090

Regeneració d’espais degradats als Magraners
Petites intervencions a espais i racons de múltiples carrers del barri.

Mariola/Turó de Gardeny

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris

Projecte nº 020

Condicionar el parc per a gossos que hi ha a la zona del Turó de 
Gardeny
Rehabilitar el terra de l’espai, condicionar una zona per a la defecació dels animals 
i una altra per a l’exercici dels animals, i posar mobiliari urbà per a les persones.

Pardinyes

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport

Projecte nº 163

Adequació de les instal•lacions del camp de futbol de Pardinyes
La proposta preveu crear dos vestidors nous i diversos camps de joc de futbol 7.
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Raimat

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris

Projecte nº 146

Parc Caní Agility a Raimat
Àmplia zona (3.000 m2) d’esbarjo habilitada per a gossos, amb serveis i 
infraestructures per a l’activitat de les persones i les seves mascotes.

Secà de Sant Pere

Àmbit temàtic: Serveis socials a la comunitat

Projecte nº 006

El temps no s’atura
Projecte per a l’envelliment actiu de les persones amb síndrome de Down.

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 109

Traslladar la pista esportiva de la plaça d’Andalusia del Secà
Reubicar la pista esportiva a la zona de les piscines per recuperar plenament la 
funció de plaça que pertocaria a aquest espai.
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Sucs

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris

Projecte nº 040

Rehabilitació de la Casa de Colonització de Sucs
Creació d’un espai amb finalitats didàctiques per a la divulgació de la fauna i la 
natura de la comarca.

Projecte nº 162

Renovar les canonades d’aigua de Sucs
Substituir les canonades de plom per altres de modernes.

Universitat/Pius XII-Germanor/Zona Alta-Ricard Vinyes/Clot-Magdalena

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 098

Elevar el darrer tram del carrer Canonge Brugulat
Construir una plataforma des de la zona elevada de Canonge Brugulat/Alcalde Sol 
fins a la rambla d’Aragó.

General

Àmbit temàtic: Serveis socials a la comunitat

Projecte nº 077

Adquisició d’una ambulància per a Protecció Civil
Adquisició d’una nova ambulància per donar cobertura sanitària a totes les 
activitats que organitzen les diverses entitats de Lleida.

Projecte nº 114

Fer inclusius els parcs infantils de la ciutat
Introduir solucions amb la finalitat de permetre el joc a nens i nenes de totes les 
capacitats funcionals.
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Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 043

Parcs per a gossos als barris
Crear un conjunt de zones tancades d’esbarjo per a gossos, a tota la ciutat

Projecte nº 103

Més horts municipals a Lleida 
Es vol promoure nous espais municipals on poder gaudir dels beneficis físics, 
psicoemocionals i socials que comporta fer-se l’hort, i implementar més horts 
municipals a la Bordeta, els Magraners i Ciutat Jardí.

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 124

Accés segur dels nostres fills a les escoles
Instal·lació de senyals lluminosos que indiquin la velocitat dels vehicles als entorns 
escolars de la ciutat com a element de prevenció.

Àmbit temàtic: Seguretat, civisme i convivència 

Projecte nº 125

“Sóc gran i no vull morir en un pas de vianants amb semàfors”
Instal·lació de pantalles indicadores del temps de pas de què disposen els 
vianants als passos de zebra amb més mobilitat de la ciutat.

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris

Projecte nº 165

Lavabos públics en diversos llocs de 
la ciutat
Col·locació de vàters públics fixos en quatre o 
cinc llocs estratègics de la ciutat.
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Projectes menors
Import: Fins a 50.000 €

Pots votar fins a 3 projectes menors

Avinguda del Segre/Estació/Noguerola

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 045

Carrers nets al centre històric
Col•locació de més papereres en alguns trams on són deficitàries.

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 065

Millores a la cruïlla dels carrers Anselm Clavé i Comtes d’Urgell
Implementar solucions per fer l’esmentada cruïlla més segura als vianants.

Balàfia

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals

Projecte nº 085

Dotació de sistemes audiovisuals per a la Sala d’Actes del Centre 
Cívic de Balàfia
Implementació de sistema de projecció, pantalla motoritzada i accessibilitat a 
Internet.
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Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris

Projecte nº 152

Parc inclusiu a Balàfia
Adaptació del parc de la plaça de les Magnòlies a les necessitats de persones 
amb diversitat funcional.

Bordeta

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris

Projecte nº 004

Parc de lleure per a gossos a la Bordeta
Habilitar un parc per a gossos entre la zona annexa al camp de futbol 
d’entrenament de la UE Bordeta i el carrer Extremadura.

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 137

Condicionament del parc Joan Oró, a la Bordeta (fase 1)
Es demana la millora de l’accessibilitat del parc —pròxim a l’escola Parc de l’Aigua 
i el Museu de l’Aigua— i la implementació del mobiliari urbà per atendre les 
necessitats dels menors i els seus acompanyants.

Àmbit temàtic: Promoció d’activitats culturals

Projecte nº 008

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de Lleida
Adaptar el Molí de Sant Anastasi com a espai per a la promoció de la cultura 
popular i tradicional de Lleida.

Projecte nº 073

Recuperació de l’antiga capella de Cal Santesmases, a la Bordeta 
Recuperació d’un espai patrimonial que hi ha sota l’escola L’Esperança, accessible 
des de l’avinguda de les Garrigues.

Projecte nº 102

Festival de pallassos a la Bordeta
En diferents espais i places del barri de la Bordeta amb la voluntat de promoure’l i 
dinamitzar-lo culturalment.
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Camp d’Esports/Ciutat Jardí

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 041

Senyalització de la ruta PR-225
Senyalització vertical al camí que va de l’avinguda Onze de Setembre, a Ciutat 
Jardí, en direcció a les Basses d’Alpicat i a Gimenells.

Projecte nº 135

Arranjament i millora del parc del Joc de la Bola
Instal·lació d’elements senyalístics diversos i tanca de separació de la zona de joc 
dels infants per evitar la contaminació del terra per la presència d’animals.

Projecte nº 161

Plantació d’arbrat en un tram del carrer Segrià
Poblar amb arbres el tram del carrer Segrià que va entre els números 25 i 33.

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris

Projecte nº 087

Parc de joc per a gossos a la zona del Camp d’Esports
Zona d’esbarjo per a gossos a la vora dels jardins Jaume Magre, entre Cristòfol de 
Boleda i el canal de Pinyana.

Projecte nº 154

Parc inclusiu al barri Camp d’Esports
Adaptació de la plaça de Victorina Vila (Joc de la Bola) a les necessitats de 
persones amb diversitat funcional.

Cappont

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 007

Vorera en un tram del Camí de Picos
Millora de la pavimentació en una zona d’accés a Fira de Lleida.
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Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals

Projecte nº 011

Millores en el manteniment de l’escola Frederic Godàs
Realitzar treballs de fontaneria i de paleta a l’escola.

Projecte nº 080

Millores al Centre Cívic de Cappont
Treballs de pintura, redistribució de l’espai de la sala d’actes, substitució de 
material tècnic, etcètera.

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 151

Para-sols a la passarel·la del Liceu Escolar, a Cappont
Implementar para-sols a tota la passarel•la amb la finalitat de disminuir l’exposició 
al sol dels vianants.
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Districte Mercat del Pla i rodalia

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 038

Vianalitzar els carrers Peralta, Parc, Panera i la plaça dels 
Gramàtics
Implementació de jardineres, mobiliari i senyalització.

Àmbit temàtic: Promoció d’activitats culturals

Projecte nº 049

Monument al Garrotín
Situar un monument al Garrotín a la zona de la plaça del Dipòsit, lloc neuràlgic de 
la història d’aquest estil musical.

Projecte nº 144

Festival d’art urbà al centre històric
Els participants realitzarien grafits en diferents llocs, la qual cosa contribuiria a 
donar vida i color a aquell entorn del centre històric.

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 062

Marquesina a la parada de bus de l’avinguda de Blondel, a 
l’altura de la passarel·la de Cappont
Per facilitar ombra i aixopluc a la ciutadania que ha d’agafar el bus.

Projecte nº 143

Més zona verda a la plaça del Dipòsit
Es demana incorporar-hi jardineres i arbres perquè la zona resulti més amable i 
tingui més ombra.

Projecte nº 153

Ombrejar la plaça de Sant Joan
Incorporar diversos elements d’ombra a la plaça de Sant Joan.

Projecte nº 156

Tendals d’ombra al carrer Major
Instal·lació de diversos tendals al llarg del carrer amb la finalitat de disminuir 
l’exposició al sol dels vianants.
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Escorxador/Instituts-Sant Ignasi

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 001

Arbres a la mitjana de l’avinguda de Madrid
Posar arbres a l’entrada de la ciutat des de la carretera de Saragossa fins a la 
plaça d’Espanya.

Àmbit temàtic: Seguretat, civisme i convivència

Projecte nº 048

Instal·lació de càmeres de seguretat en diversos llocs de la zona 
Instituts-Sant Ignasi
Situar càmeres als llocs més conflictius amb la finalitat de garantir una millor 
seguretat ciutadana.

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 051

Millores al carrer Narcís Monturiol
Treballs diversos per a la millora de la mobilitat a peu i en bicicleta.

Projecte nº 054

Canviar l’accés d’entrada al pàrquing del carrer Alcalde Costa/
República de Paraguai
Es proposa que la nova entrada sigui per República de Paraguai i la sortida, per 
Alcalde Costa.

Projecte nº 064

Pacificació del trànsit al carrer Acadèmia
Implementació de pas elevat i altres mesures complementàries.

Projecte nº 128

Reforma del carril bici entre els carrers Lluís Companys i Canonge 
Brugulat
Ampliar l’amplada de l’actual traçat amb la finalitat de fer-lo més segur.

Projecte nº 129

Construcció d’un carril bici al carrer Lluís Companys
Nou carril bici segregat al nivell de la calçada.
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Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris

Projecte nº 053

Canviar la font del carrer Alcalde Costa
Substituir l’actual, que, pel seu disseny, facilita l’acumulació de deixalles.

Horta

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat

Projecte nº 086

Senyalització vertical a l’Horta
Senyalització vertical en diferents punts de l’Horta per informar de la localització de 
les diferents partides.

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals

Projecte nº 107

Construcció d’un ascensor al Centre Cívic de Butsènit
Col·locar un ascensor per adaptar l’edifici a les necessitats de mobilitat de les 
persones grans i/o amb discapacitats funcionals.

Llívia

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris

Projecte nº 058

Nous ordinadors per a la biblioteca de Llívia
Nous ordinadors, amb els programaris actualitzats, que permetin millorar el servei 
actual.

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals 

Projecte nº 059

Ascensor al Centre Cívic de Llívia
Ascensor adaptat a persones amb discapacitat física i gent gran.
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Magraners

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport

Projecte nº 088

Parc de màquines per fer gimnàstica als Magraners
Instal·lació d’aparells de gimnàstica a l’aire lliure en un espai públic vora les 
piscines.

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals

Projecte nº 089

Rehabilitació de l’espai de darrere del Centre Cívic dels 
Magraners
Dignificar la zona de darrere del centre cívic que limita amb el carrer de Cervià: 
accessibilitat, tanca perimetral, pista de petanca, enllumenat, mobiliari urbà, 
etcètera.

Mariola/Turó de Gardeny

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris

Projecte nº 015

Pipican i zona de passeig per a mascotes
Habilitar un parc per a gossos a la zona entre els blocs Joan Carles i el CAP Primer 
de Maig.

Àmbit temàtic: Serveis socials a la comunitat

Projecte nº 016

Àrea de multiserveis socials a la 
Mariola
Habilitació de mobiliari i treballs de pintura per 
condicionar un espai de multiserveis socials al 
barri.
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Àmbit temàtic: Seguretat, civisme i convivència 

Projecte nº 108

Mediació a l’escola per a la prevenció de conflictes a la Mariola
El projecte cerca afavorir la cohesió social i la convivència al barri.

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport 

Projecte nº 123

Rehabilitació de la pista esportiva de la rambla de la Mercè, a la 
Mariola
La proposta inclou, entre altres, el condicionament del paviment, pintura, xarxa 
elèctrica i implementació d’una font i bancs.

Pardinyes

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat 

Projecte nº 018

Vianalització d’un tram del carrer Girona
Adaptació com a zona de vianants entre els números 17 i 37 del carrer Girona.

Projecte nº 025

Vianalització del carrer Arnald de Solsona
Plantar arbres i posar pilones perquè no hi circulin els vehicles.

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals

Projecte nº 023

Millorar l’accessibilitat del Centre Cívic de Pardinyes
Canviar la porta d’accés i arranjament del parquet de la planta baixa.

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport

Projecte nº 024

Arranjament de la pista de futbol sala de darrere de la plaça dels 
Ferroviaris
Endreçar la distribució de l’espai i millorar el mobiliari existent.
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Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris 

Projecte nº 029

Zona d’esbarjo per a gossos a Pardinyes (Pipican)
Habilitar una zona d’esbarjo i de pipican que incorpori mobiliari urbà i zones 
d’ombra.

Projecte nº 030

Ampliació de l’equipament de jocs infantils al parc de la Mitjana
Incorporar un major nombre de jocs per als menors.

Raimat

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport 

Projecte nº 068

Construcció d’una pista multiesportiva a la Valleta de Raimat
La proposta preveu l’anivellament del terreny i la preparació de la base sobre la 
qual ha d’anar la superfície de la pista.

Àmbit temàtic: Promoció d’activitats culturals

Projecte nº 069

Adquisició d’un escenari per a Raimat
Escenari per a la realització d’esdeveniments i festes populars.

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals

Projecte nº 105

Obres a l’escola bressol de Raimat
Realitzar treballs de tancament perimetral del recinte i de millora de l’asfaltatge al 
carrer.

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris 

Projecte nº 145

Tancament parcial de la pista poliesportiva de les pistes de 
Raimat
En concret, es tancaria la façana sud-oest i la part sud de la pista poliesportiva de 
la vora de les piscines.
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Secà de Sant Pere

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals

Projecte nº 012

Millores al pati de l’escola Torre Queralt
Realitzar treballs de fontaneria, de paleta i jardineria a l’escola.

Projecte nº 112

Tendals per als finestrals del Centre Cívic del Secà
Implementació de tendals i/o cortines als finestrals del Centre Cívic del Secà.

Àmbit temàtic: Promoció de la pràctica de l’esport

Projecte nº 042

Finalització del rocòdrom Kesap Gurung al pavelló Juanjo Garra
Implementació de materials d’esport i treballs de paleta.

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 113

Millora de la xarxa de camins dels jardins Germans Queralt, al 
Secà
Millorar la connectivitat entre els camins del parc i incorporar-hi mobiliari urbà per 
al gaudi de les persones que hi passegen.

Sucs

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i la mobilitat

Projecte nº 039

Vorera i enjardinament d’un tram a la vora de les piscines 
municipals de Sucs
Fer un tram de vorera i implementació de mobiliari urbà.

Àmbit temàtic: Centres cívics, educatius i altres espais municipals

Projecte nº 133

Millores a l’escola Vilot de Sucs
Adequació del ferm del pati de l’escola, instal•lació d’una pèrgola i plantació de 
més arbres.
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Universitat/Pius XII-Germanor/Zona Alta-Ricard Vinyes/Clot-Magdalena

Àmbit temàtic: Infraestructures urbanes i mobilitat 

Projecte nº 046

Actuacions de millora urbana a l’entorn dels locals socials de 
Pius XII i Germanor
Eliminar filtracions d’aigua que afecten pàrquings i forats d’ascensors, millores 
d’enjardinament, d’enllumenat i de pintura.

Projecte nº 096

Gir a l’esquerra a rambla d’Aragó per accedir al barri Universitat
Gir per accedir de manera directa al barri Universitat.

Projecte nº 115

Arranjament d’un tram del carrer Arquitecte Morera i Gatell
Millora de l’asfaltatge i l’arbrat de la vorera dreta d’un tram del carrer Arquitecte 
Morera i Gatell.

Projecte nº 117

Millora de voreres i mobiliari urbà als carrers de la Zona Alta, a 
l’entorn de la plaça Ricard Viñes
Arranjament de voreres i senyals, reposició de papereres, col·locació de jardineres, 
etcètera.

Projecte nº 130

Reforma del carril bici a la rambla d’Aragó
Ampliació del carril entre els carrers Canonge 
Brugulat i Ramón y Cajal, fase 1.
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Projecte nº 131

Connexió del carril bici des de Bisbe Ruano/Ramón y Cajal fins a 
la rambla d’Aragó
Aquesta proposta cerca millorar la mobilitat de les persones que es desplacin al 
centre provinents de la zona Mariola/Passeig de Ronda.

Projecte nº 132

Seguretat a la plaça Santa Maria Magdalena
Implementar un pas elevat, fer les voreres més segures i senyalitzar la zona amb 
límit de velocitat 30.

Àmbit temàtic: Promoció d’activitats culturals

Projecte nº 061

Programació cultural al barri del Clot i rodalia
Espectacles culturals per desenvolupar en diferents places del barri del Clot.

Projecte nº 099

Concurs de grups d’havaneres al barri Universitat
Es realitzaria a la plaça Víctor Siurana i tindria com a finalitat donar a conèixer els 
millors grups d’havaneres de les terres de Lleida.

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 070

Marquesina a la parada de bus de la confluència de Ramón y 
Cajal amb rambla d’Aragó.
Per facilitar ombra i aixopluc a la ciutadania que ha d’agafar el bus.

Àmbit temàtic: Equipaments i serveis sociocomunitaris

Projecte nº 078

Pipican a la plaça de la Constitució (Clot)
Acotar una zona per a gossos amb el tancament i el mobiliari urbà pertinents.

Projecte nº 100

Pipican al barri Universitat
Pipican a la plaça Víctor Siurana, amb la finalitat que aquell indret estigui més net 
i endreçat.
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General

Àmbit temàtic: Promoció d’activitats culturals

Projecte nº 116

Lleida tardor màgica
Promocionar a la ciutat les activitats culturals relacionades amb l’il·lusionisme.

Àmbit temàtic: Paisatge urbà i medi ambient

Projecte nº 122

Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en diversos llocs de la 
ciutat
El projecte cerca potenciar una ciutat més neta i sostenible.

Projecte nº 158

Control ètic de colònies felines
El projecte cerca millorar la convivència entre els amants dels gats de carrer i la 
ciutadania a qui els molesten els hàbits d’aquests animals i millora higiènica dels 
espais ocupats per colònies de gats.
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Qui podrà votar?
Totes les persones empadronades a Lleida i que siguin majors de 16 anys a data 15 de 
setembre del 2017, presentant un dels següents documents: Document Nacional d’Identitat 
(DNI), Número d’Identitat d’Estranger (NIE), Passaport o Carnet de Conduir.

Quants projectes es poden votar?
Cada ciutadà pot escollir fins a un màxim de 4 projectes:
 » Un gran projecte de ciutat
 » Fins un màxim de 3 projectes menors

Quan i com es podrà votar?
Votació electrònica
Tindrà lloc de l’1 al 11 de setembre a través del web www.LaLleidaQueTuVols.org
Votació presencial 
Tindrà lloc del 12 al 15 de setembre de 12 a 20 hores en els següents punts de votació 
presencial:
 » Dia 12: Centres Cívics de Balàfia, Pardinyes i Secà de Sant Pere.
 » Dia 13: Centres Cívics de Bordeta, Cappont i Magraners.
 » Dia 14: Centres Cívics de Mariola, L’Ereta i Democràcia.
 » Dia 15: Centres Cívics de Sucs, Raimat i Llívia.

Recorda...



Ara pots escollir. Participa-hi!
www.LaLleidaQueTuVols.org  -   010*

Pressupostos       Participatius de Lleida

*Establiment de trucada: 0.34€ (IVA inclòs). Cost/minut: 0.26€ (IVA inclòs) tarifat per segons


