


Projectes presentats als fons europeus Next Generation 
i el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

Convocatòria de Drets Socials, a través de la Generalitat

Amb la Covid-19 s’ha evidenciat que cal posar més l’atenció en 
el model de cures i facilitar l’accés a les eines, la connectivitat i les relacions 

perquè la ciutadania guanyi en qualitat social. 
Innovació i noves tecnologies per garantir serveis socials per a tothom. 
L’objectiu final és generar entorns més propers, saludables i humans.



Presentació de 8 projectes en 4 de les 6 línies que obre aquesta convocatòria
 

Línia 1: Mobiliari per a l’equipament comunitari de múltiples usos (ECMU)
Línia 3: Digitalització dels serveis socials
Línia 4:            -Nous canals de comunicació i gestió

              -Estudi per a la creació d’una oficina de prestacions socials
                          -Projectes innovadors per a persones vulnerables

                   -Projecte pilot per a un nou model d’atenció a les Llars Sènior
                          -Aprenentatge digital
Línia 6: Accessibilitat física i comunicativa de diversos espais municipals. 



El conjunt de projectes presentats a la convocatòria de Drets Socials suposen 
una inversió d’uns 6 milions d’euros, 

dels quals s’ha sol·licitat la subvenció de 4,9 milions 
i la Paeria aportaria un milió d’euros.

 
 En definitiva, són una oportunitat per a la xarxa de serveis socials de Lleida, i del territori, 

per fer un salt de qualitat i de futur, per modernitzar equipaments i serveis que ajudin, precisament, a
millorar la qualitat de vida de les persones i col·lectius més vulnerables.

 
 
 



LÍNIA 1
Projecte 1: Mobiliari per a l'Equipament comunitari de múltiples usos - ECMU

Per equipar l’interior d’equipament i per posar-ho en funcionament

-Espais de treball per a professionals, amb taules de despatx, bucs de calaixos, etc.
-Habitacions individuals, dobles i quàdruples.
-Cuines industrial i office i espai de bar restaurant.
-Espai polivalent amb taules i cadires que es puguin apilar
-Altres

Inversió total: 362.193 €. Subvenció sol·licitada: 299.333 €



LÍNIA 3
Projecte 2: Digitalització dels serveis socials

 
per millorar-ne la gestió i transformar els actuals models d’intervenció. 
Eines per reduir els tràmits burocràtics  i centrar la intervenció en la relació i el suport a
les persones. Algunes accions ja s’han fet.

 
-Actuació 1: Equips i eines per al treball en mobilitat, fer l’atenció fora del despatx. 

-Actuació 2: Expedients electrònics. 

-Actuació 3: Millora de la connectivitat dels espais de treball.

Inversió total: 1.146.032 €. Subvenció sol·licitada: 944.720 €



LÍNIA 4
Projecte 3: Nous canals de comunicació i gestió

 
Per donar resposta a la dificultat d’accés de la ciutadania a la realització de consultes i
tràmits amb l’administració i obrir nous canals per fer més accessibles els serveis socials. 

-Actuació 1: Servei d’assistència telefònica en l’àmbit dels serveis socials.

-Actuació 2: Servei d’assistència telefònica a la tramitació.  Punts de Suport Digital,
“Connectors”, punts de WIFI...

-Actuació 3: Projecte pilot de comunicació via whatsapp. 

Inversió total: 1.877.229 €*. Subvenció sol·licitada: 1.521.460 €  
 *inversió més important en aquesta convocatòria



LÍNIA 4
 

Projecte 4: Estudi per a la creació d’una oficina de prestacions socials
 
 

Per fer aquest estudi s’ha d’analitzar i valorar els processos actuals de gestió i
tramitació, elaborar nous criteris, dimensionar l’impacte econòmic, etc. 
L’objectiu és tendir a un sistema més equitatiu i racional, que es pugui deslligar de la
tasca pròpia de les professionals de l’atenció social.

 
Inversió total: 195.724 €. Subvenció sol·licitada: 169.911 €



LÍNIA 4
 

Projecte 5: Projectes innovadors per a persones vulnerables 
 

-Actuació 1: Pilot per a l’automatització robòtica (RPA) en la resposta a la
pobresa energètica. 

-Actuació 2: Estudi per a predicció de vulnerabilitats. 

Inversió total: 237.927 €. Subvenció sol·licitada: 196.436 €



LÍNIA 4
 

Projecte 6: Projecte pilot per a un nou model d’atenció a les Llars Sènior 
 

S'ha iniciat el 2021 per transformar l’atenció i la dinamització de les antigues llars de
Jubilats, per convertir-les en Llars Sènior. L’objectiu és donar-los-hi major projecció
comunitària i participativa, obrir-los a la col·laboració amb d’altres grups i entitats i
dotar-los de la perspectiva intergenercional, intercultural i de gènere. 

 
Inversió total: 1.707.879 € *. Subvenció sol·licitada: 1.426.886 €    

*segona inversió més important de la convocatòria



LÍNIA 4
 

Projecte 7: Aprenentatge digital
 

-Actuació 1: Aprenentatge nova APP per a discapacitats visuals.
 

-Actuació 2: Aprenentatge digital per a joves a través de l’esport.
 

Inversió total: 218.774 €. Subvenció sol·licitada: 187.631 €.



LÍNIA 6
Projecte 8: Accessibilitat física i comunicativa 

Accessibilitat física: actuacions als centres cívics de Democràcia, Cappont i Bordeta.
Adaptació de portes d’accés i cambres higièniques. 

Accessibilitat comunicativa: edificis municipals amb atenció al públic com OMAC, Guàrdia
Urbana, Oficina de Turisme, Auditori, Teatre Escorxador, etc.
Implementació de sistemes per millorar el so per a persones amb problemes auditius.
Equipaments multimèdia per assistir serveis d’intèrpret en llengua de signes catalana. 

 
18 actuacions: inversió total 198.852,47 €. Subvenció sol·licitada 131.478,41 €



RESUM DELS PROJECTES DE PAERIA PRESENTATS ALS #NEXTGEN
 

A més dels projectes d'avui, s’han presentat 19 propostes:
15 Paeria 

1 Fundació Lleida 21
1 Fundació la Llotja

2 Centre de Negocis i Convencions
 

De moment, s'han concedit 6 ajudes per un import d'11 M€ per finançar
projectes que suposen un inversió total de prop de 16 M€

 
Ara, en total, els projectes presentats suposen una inversió de 61 M€ a la ciutat

i s’han demanat ajudes per un valor de prop de 43 milions d'euros.



La Paeria també opta a la subvenció de Fons NGEU sobre habitatge social
 

-Línia de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a participar en la selecció de
propostes d’actuacions per al finançament del Programa d’Ajuts a la Construcció

d’Habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients.
 

-L’objecte de la línia és la disposició de sòl municipal per construir habitatge social. 
En total, es construiran 155 habitatges socials.

 
 -Dos solars municipals ubicats als Blocs Joan Carles (Mariola) i a Cardenal Remolins

(entre Noguerola i Clot). Construcció de 40 habitatges
 -Cinc solars més són propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme. 115 habitatges socials.






