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Proposada
Títol del projecte

Albagés Garrigues Lleida 119.743,61 Adequació i millora de l'accés a la zona esportiva i dels serveis bàsics del  carrer de La Sort
Albagés Garrigues Lleida 250.000,00 Remodelació dels serveis bàsics del carrer de Pompeu Fabra i condicionament del passeig de les Garrigues
Albi Garrigues Lleida 120.000,00 Millora de serveis bàsics al carrer de la Unió
Albi Garrigues Lleida 250.000,00 Millora d'equipaments municipals i serveis bàsics a  diversos carrers
Arbeca Garrigues Lleida 120.000,00 Construcció d'una pista poliesportiva i renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram en part del nucli antic
Arbeca Garrigues Lleida 250.000,00 Construcció d'una pista poliesportiva i renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram en part del nucli antic
Bellaguarda Garrigues Lleida 15.740,55 Condicionament d'una àrea d'acollida de caravanes i zona de pícnic
Bellaguarda Garrigues Lleida 18.795,80 Reforma de l'enllumenat públic per un model més eficient

Bellaguarda Garrigues Lleida 116.622,51
Acabament del primer pis del consultori mèdic com a espai polivalent per a la conciliació familiar i millora del servei de bar del 
complex poliesportiu

Borges Blanques Garrigues Lleida 92.274,99 Teatre municipal polivalent
Bovera Garrigues Lleida 54.407,99 Arranjament dels desperfectes en el paviment de carrers i camins afectats pels incendis
Bovera Garrigues Lleida 65.592,01 Condicionament de la plaça de la Bassa i construcció d'una bàscula municipal
Bovera Garrigues Lleida 106.521,30 Construcció de la coberta i adequació de la pista esportiva
Bovera Garrigues Lleida 143.478,70 Millora d'infraestructures municipals
Castelldans Garrigues Lleida 120.000,00 Adequació i millora de serveis bàsics municipals
Castelldans Garrigues Lleida 250.000,00 Millora d'equipaments municipals i serveis bàsics en diversos carrers
Cervià de les Garrigues Garrigues Lleida 120.000,00 Adequació i millora d'espais i serveis urbans
Cervià de les Garrigues Garrigues Lleida 250.000,00 Millora d'equipaments municipals i serveis bàsics en diversos indrets del nucli
Cogul Garrigues Lleida 120.000,00 Millora de les piscines i de l'avinguda de le Mares de la Terra
Cogul Garrigues Lleida 250.000,00 Millora d'equipaments i infraestructures municipals
Espluga Calba Garrigues Lleida 120.000,00 Adequació i millora del cementiri i del carrer de Santa Maria
Espluga Calba Garrigues Lleida 250.000,00 Millora dels equipaments municipals i dels serveis bàsics
Floresta Garrigues Lleida 32.209,82 Rehabilitació del Centre d'interpretació del Molí de l'oli
Floresta Garrigues Lleida 120.000,00 Urbanització del carrer de les Piscines, 3a fase
Fulleda Garrigues Lleida 120.000,00 Edifici per a la nova seu de l'ajuntament, consultori  mèdic i espai per a entitats
Garrigues Garrigues Lleida 250.000,00 Millora dels serveis supramunicipals del consell comarcal
Granadella Garrigues Lleida 58.248,63 Refugi de la Guerra Civil i comptadors d'aigua de telelectura
Granadella Garrigues Lleida 191.751,37 Reconstrucció de la plaça de la Vila i habilitació de l'alberg municipal Garrigues Altes
Granyena de les Garrigues Garrigues Lleida 12.299,87 Condicionament de la zona esportiva
Granyena de les Garrigues Garrigues Lleida 21.060,96 Arranjament d'un tram del carrer del Raval
Granyena de les Garrigues Garrigues Lleida 60.893,00 Condicionament del pati infantil de l'escola i arranjament de la planta del soterrani de l'ajuntament
Juncosa Garrigues Lleida 25.687,89 Renovació dels paviments de les voreres de l'avinguda dels Esports, 2a fase
Juncosa Garrigues Lleida 50.938,21 Renovació de l'enllumenat públic per adaptar-lo a la tecnologia led
Juncosa Garrigues Lleida 94.312,11 Renovació de la bàscula municipal
Juneda Garrigues Lleida 120.000,00 Millora a l'edifici de la sala multifuncional Foment i al poliesportiu municipal
Juneda Garrigues Lleida 250.000,00 Millora de la urbanització de l'accés sud a la població, afectat per les darreres inundacions
Omellons Garrigues Lleida 33.236,62 Millora d'equipaments i infraestructures municipals
Omellons Garrigues Lleida 120.000,00 Millora de les piscines i de l'accés a l'edifici sociocultural



Pobla de Cérvoles Garrigues Lleida 64.469,69 Millora d'infraestructures municipals
Pobla de Cérvoles Garrigues Lleida 120.000,00 Millora d'equipaments municipals
Puiggròs Garrigues Lleida 33.640,55 Aigua potable i sanejament, fase IV: carrer de Juneda-Torregrossa y futura connexió a la depuradora
Puiggròs Garrigues Lleida 120.000,00 Aigua potable i sanejament, fase IV: carrer de Juneda-Torregrossa y futura connexió a la depuradora
Soleràs Garrigues Lleida 58.215,40 Àrea d'acollida d'autocaravanes
Soleràs Garrigues Lleida 61.784,60 Ampliació de l'edifici de les piscines municipals
Soleràs Garrigues Lleida 250.000,00 Urbanització de la vorera a la carretera de Bellpuig i construcció d'un magatzem municipal

Tarrés Garrigues Lleida 31.370,09 Reformes diverses i millora dels accessos a la pista poliesportiva i a les piscines municipals i arranjament dels accessos al cementiri

Tarrés Garrigues Lleida 119.988,57 Arranjament del carrer de la Costa
Torms Garrigues Lleida 120.000,00 Adequació i millora de serveis bàsics municipals
Torms Garrigues Lleida 250.000,00 Millora d'equipaments municipals i serveis bàsics en diversos carrers

Vilosell Garrigues Lleida 59.045,61
Renovació de les xarxes d'aigua potable i sanejament i repavimentació dels trams dels carrers del Raval i Trascastell que conflueixen a 
la placeta de la Creu

Vilosell Garrigues Lleida 60.954,39
Renovació de les xarxes d'aigua potable i sanejament i repavimentació de les places de Santa Maria i l'Ajuntament i del carrer del 
Portal

Vilosell Garrigues Lleida 96.932,61 Millores en l'eficiència energètica d'edificis i espais públics
Vilosell Garrigues Lleida 153.067,38 Casal social: millores d'accessibilitat, acústica, aïllament tèrmic i eficiència energètica
Vinaixa Garrigues Lleida 47.042,25 Obres diverses al local social:paviments, acabats, instal·lacions i altres

Vinaixa Garrigues Lleida 67.407,14
Arranjament de diversos serveis i equipaments als vestidors de les piscines municipals, implantació de la xarxa wifi municipal i canvi 
de lluminàries led al nucli antic i als vestidors de les piscines

Vinaixa Garrigues Lleida 72.957,74 Adequació de l'accés adaptat, cuina i banys
Vinaixa Garrigues Lleida 97.343,04 Arranjament de la zona esportiva i de les piscines municipals
Àger Noguera Lleida 120.000,00 Millora dels equipaments esportius i urbanització del seu entorn i millora del tram inicial del carrer d'Arnau Mir de Tost
Àger Noguera Lleida 250.000,00 Millora dels equipaments esportius i urbanització del seu entorn i millora del tram inicial del carrer d'Arnau Mir de Tost
Albesa Noguera Lleida 120.000,00 Millora de l'equipament esportiu i del carrer de la Creu
Albesa Noguera Lleida 250.000,00 Millora de l'equipament esportiu i del carrer de la Creu

Algerri Noguera Lleida 120.000,00
Renovació dels carrers del Raval i Balaguer (fins al carrer de la Font); arranjament de l'espai polivalent per als joves; millora de 
l'enllumenat dels carrers de Balaguer, Raval i la Font; i arranjament de la plaça del parc infantil

Algerri Noguera Lleida 250.000,00
Renovació del carrer de Balaguer; substitució parcial de l'enllumenat públic; millora de la climatització del local social; i arranjament 
de la plaça de la Font

Alòs de Balaguer Noguera Lleida 118.150,47 Renovació i millora de diverses infraestructures
Alòs de Balaguer Noguera Lleida 250.000,00 Redistribució de l'edifici de serveis de les piscines per a la millora de la seva prestació
Artesa de Segre Noguera Lleida 120.000,00 Rehabilitació integral del pavelló poliesportiu municipal, 1a fase: coberta
Artesa de Segre Noguera Lleida 250.000,00 Rehabilitació integral del pavelló poliesportiu municipal, 1a fase: coberta
Avellanes i Santa Linya Noguera Lleida 120.000,00 Ampliació dels equipaments esportius a Vilanova de la Sal i millora del carrer del Portal a Santa Linya
Avellanes i Santa Linya Noguera Lleida 250.000,00 Ampliació dels equipaments a les Avellanes i millora del carrer de Soldevila de Tartareu
Balaguer Noguera Lleida 250.000,00 Millora i adequació de les places de Sant Salvador i del Jutge i enllumenat dels carrers adjacents
Baldomar Noguera Lleida 122.319,09 Rehabilitació de la pavimentació, instal·lació de la xarxa de sanejament pluvial i millora de l'abastament d'aigua potable

Baronia de Rialb Noguera Lleida 120.000,00 Sala polivalent per a ús social i recreatiu a Gualter i revestiment dels camins del riu Rialb i de Martimà i d'un tram del de Bellfort



Baronia de Rialb Noguera Lleida 250.000,00
Revestiment de diversos camins del terme municipal; local social i dispensari mèdic a Gualter; i substitució i  millora de les bombes 
d'aigua d'impulsió de Guàrdia i cal Solé de Pallerols

Bellcaire d'Urgell Noguera Lleida 47.073,32 Pavelló polivalent del CEIP Bonavista
Bellcaire d'Urgell Noguera Lleida 120.000,00 Urbanització de la plaça de l'1 d'Octubre
Bellmunt d'Urgell Noguera Lleida 120.000,00 Reurbanització de diversos carrers
Bellmunt d'Urgell Noguera Lleida 250.000,00 Reurbanització de diversos carrers
Cabanabona Noguera Lleida 120.000,00 Adequació de la rectoria: millora de les dependències municipals i del local social
Cabanabona Noguera Lleida 250.000,00 Adequació de la rectoria: millora de les dependències municipals i del local social

Camarasa Noguera Lleida 120.000,00 Centre de dinamització municipal i millora dels carrers de la Vall i Sant Antoni, a Camarasa, i local municipal a Sant Llorenç de Montgai

Camarasa Noguera Lleida 238.981,76
Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic (Camarasa i Sant Llorenç de Montgai), millora i rehabilitació del carrer del 
Pont (Camarasa) i millora de les voreres i l'entorn de la plaça del centre social (Sant Llorenç de Montgai)

Castelló de Farfanya Noguera Lleida 120.000,00
Reforma de l'enllumenat, instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals, rehabilitació del carrer de Sant Domènec 
(tram II) i punt d'informació turística i alberg municipal del camí de Sant Jaume

Castelló de Farfanya Noguera Lleida 250.000,00
Reforma de l'enllumenat, instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals, rehabilitació del carrer de Sant Domènec 
(tram II) i punt d'informació turística i alberg municipal del camí de Sant Jaume

Cubells Noguera Lleida 117.506,27 Impermeabilització dels dipòsits d'aigua de Cubells i la Torre de Fluvià i millora dels carrers d'accés al nucli

Cubells Noguera Lleida 244.388,99 Millora de la façana i adequació interior de l'edifici dels graners de l'antiga cambra agrària i millora del carrer Major, de Torre Fluvià 

Fontllonga i Ametlla Noguera Lleida 106.983,98 Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i rehabilitació de carrers
Fontllonga i Ametlla Noguera Lleida 118.083,89 Nova captació d'abastament d'aigua a l'Ametlla i rehabilitació de carrers
Foradada Noguera Lleida 120.000,00 Millora de les infraestructures viàries dels nuclis de Foradada i Montsonís

Foradada Noguera Lleida 250.000,00
Reforma de l'edifici de l'ajuntament, dels locals socials i del punt de turisme; adequació dels accessos i rehabilitació de l'ermita de 
Sant Urbà; i adequació i substitució de la bàscula de Rubió

Gerb Noguera Lleida 120.000,00 Estabilització de la penya d'Espígol, urbanització del carrer de Sant Miquel i reforma del clavegueram al carrer de la Diputació
Gerb Noguera Lleida 250.000,00 Estabilització de la penya d'Espígol, urbanització del carrer de Sant Miquel i reforma del clavegueram al carrer de la Diputació
Ivars de Noguera Noguera Lleida 120.000,00 Creació del Centre d'interpretació del préssec i millora de les avingudes dels Països Catalans i de la Noguera
Ivars de Noguera Noguera Lleida 250.000,00 Creació del Centre d'interpretació del préssec i millora de les avingudes dels Països Catalans i de la Noguera

Menàrguens Noguera Lleida 120.000,00
Rehabilitació del carrer del Castell; reforma del casal Joan Baptista Xuriguera; i arranjament de l'accés i la façana del cementiri 
municipal

Menàrguens Noguera Lleida 250.000,00
Rehabilitació del carrer del Castell; reforma del casal Joan Baptista Xuriguera; i arranjament de l'accés i la façana del cementiri 
municipal

Montgai Noguera Lleida 105.370,08 Vestidors i condicionament del pavelló multifuncional, esportiu i educatiu
Montgai Noguera Lleida 105.597,97 Millora, ampliació i rehabilitació del dipòsit d'aigua potable de Butsènit
Noguera Noguera Lleida 250.000,00 Ampliació del segon pis de la seu del consell comarcal al primer pis del convent de Sant Francesc
Oliola Noguera Lleida 112.883,15 Millora de serveis a Plandogau
Oliola Noguera Lleida 120.000,00 Habilitació d'un centre cívic i millora dels serveis
Oliola Noguera Lleida 137.116,84 Zona d'aparcament, enjardinament i paviments
Os de Balaguer Noguera Lleida 120.000,00 Reurbanització del nucli antic, 1a fase, i renovació de l'enllumenat exterior per a l'eficiència energètica
Os de Balaguer Noguera Lleida 250.000,00 Reurbanització del nucli antic, 1a fase, i renovació de l'enllumenat exterior per a l'eficiència energètica



Penelles Noguera Lleida 120.000,00 Arranjament de la plaça de l'Església i de la zona infantil; arranjament i millora de camins i rutes turístiques; i centre de serveis

Penelles Noguera Lleida 211.236,37 Arranjament de la plaça de l'Església i de la zona infantil; arranjament i millora de camins i rutes turístiques; i centre de serveis

Ponts Noguera Lleida 63.159,12 Rehabilitació energètica i reparació de la humitat per capilaritat a l'escola municipal de música
Ponts Noguera Lleida 120.000,00 Ampliació de les dependències municipals, millora de l'accessibilitat i rehabilitació energètica de l'ajuntament
Ponts Noguera Lleida 186.840,88 Ampliació de les dependències municipals, millora de l'accessibilitat i rehabilitació energètica de l'ajuntament
Preixens Noguera Lleida 27.235,35 Reurbanització dels carrers del Raval de Dalt, Raval del Mig, Raval de Baix i Estret
Preixens Noguera Lleida 92.764,65 Reurbanització de la plaça de l'Arbre, del nucli de Pradell de Sió

Preixens Noguera Lleida 250.000,00 Reurbanització dels carrers del Raval de Dalt, Raval del Mig, Raval de Baix i Estret i asfaltatge del camí de les Ventoses a Bustènit

Santa Maria de Meià Noguera Lleida 15.849,01 Millora de la instal·lació elèctrica i de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic
Sentiu de Sió Noguera Lleida 42.136,72 Millora de les prestacions existents amb la construcció d'un edifici de serveis
Sentiu de Sió Noguera Lleida 120.000,00 Millora de les prestacions existents amb la construcció d'un edifici de serveis
Térmens Noguera Lleida 39.000,00 Construcció de la xarxa de clavegueram separativa al carrer del Mur (tram final cap a l'estació depuradora d'aigües residuals)
Térmens Noguera Lleida 120.000,00 Construcció d'un edifici per a ús social i de serveis
Térmens Noguera Lleida 211.000,00 Construcció d'un edifici per a ús social i de serveis
Tiurana Noguera Lleida 120.000,00 Ampliació i unificació de les dependències municipals i els espais socials
Tiurana Noguera Lleida 250.000,00 Ampliació i unificació de les dependències municipals i els espais socials
Torrelameu Noguera Lleida 120.000,00 Adequació de la pista poliesportiva
Torrelameu Noguera Lleida 250.000,00 Millora i reforma del recinte de les piscines municipals

Vallfogona de Balaguer Noguera Lleida 82.961,18
Canvi de la canonada de la xarxa d'aigua potable al carrer de Gaspar de Portolà i reparació dels paviments de les voreres al nucli de 
l'Hostal Nou i la Codosa

Vallfogona de Balaguer Noguera Lleida 120.000,00 Construcció d'un edifici polifuncional

Vallfogona de Balaguer Noguera Lleida 160.171,20
Arranjament del carrer eix principal de la trama urbana (carrer de Llucià Sanz) de la Ràpita i modificació del clavegueram (part urbana 
i part en alta amb sistema separatiu)

Vilanova de l'Aguda Noguera Lleida 114.000,00 Millora del carrer de la Vall, a Vilanova de l'Aguda, i millora tèrmica i acústica dels locals socials de Vilanova i Ribelles
Vilanova de l'Aguda Noguera Lleida 250.000,00 Millora dels accessos al nucli i al castell de Ribelles i al nucli de Vilalta

Vilanova de Meià Noguera Lleida 120.000,00
Millora de les infraestructures municipals: impermeabilització del dipòsit de Lluçars, arranjament del casal social i de les façanes del 
local polivalent

Vilanova de Meià Noguera Lleida 237.925,09 Millora dels accessos als nuclis de Gàrzola i Boada i ampliació dels equipaments esportius amb un local polivalent (1a fase)
Barbens Pla d'Urgell Lleida 107.006,58 Pista esportiva a les escoles i instal·lació de comptadors a la xarxa d'abastament d'aigua potable municipal
Barbens Pla d'Urgell Lleida 250.000,00 Reforma interior dels espais annexos al pavelló municipal

Bell-lloc d'Urgell Pla d'Urgell Lleida 120.000,00
Rehabilitació de l'edifici de la Costereta com a nou espai d'administració de totes les àrees de l'ajuntament i de concentració dels 
serveis públics compartits

Bell-lloc d'Urgell Pla d'Urgell Lleida 250.000,00
Rehabilitació de l'edifici de la Costereta com a nou espai d'administració de totes les àrees de l'ajuntament i de concentració dels 
serveis públics compartits

Bellvís Pla d'Urgell Lleida 120.000,00 Adequació i millora de les prestacions del dispensari mèdic
Bellvís Pla d'Urgell Lleida 250.000,00 Millora de les prestacions amb adequació del casal cultural Sebastià Serrano
Castellnou de Seana Pla d'Urgell Lleida 37.806,87 Construcció d´un centre de serveis i adequació i sanejament del carrer d'Utxafava
Castellnou de Seana Pla d'Urgell Lleida 120.000,00 Construcció d'un centre de serveis i adequació i sanejament del carrer d'Utxafava



Fondarella Pla d'Urgell Lleida 51.039,70 Millora de l'entorn urbà i de la seguretat vial al carrer de l'Àngel
Fondarella Pla d'Urgell Lleida 64.148,16 Adequació de l'accés i el pati de l'escola municipal

Fondarella Pla d'Urgell Lleida 250.000,00
Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable, implementació de la connectivitat tecnològica i millora de l'eficiència de 
l'enllumenat públic

Golmés Pla d'Urgell Lleida 120.000,00 Renovació i reposició de part de la xarxa de recollida d'aigües pluvials i fecals al nucli antic
Golmés Pla d'Urgell Lleida 250.000,00 Urbanització del carrer de la Carretera Vella, 2a fase
Ivars d'Urgell Pla d'Urgell Lleida 51.784,94 Ampliació, vestidors i millora de la seguretat del casal l'Espiga, de Vallverd
Ivars d'Urgell Pla d'Urgell Lleida 120.000,00 Ampliació de les piscines municipals a Vallverd
Linyola Pla d'Urgell Lleida 120.000,00 Adequació i millora de les piscines municipals
Linyola Pla d'Urgell Lleida 226.987,63 Adequació i millora de les piscines municipals
Miralcamp Pla d'Urgell Lleida 120.000,00 Millora de la sostenibilitat en el servei d'aigua: instal·lació d'arquetes i comptadors
Miralcamp Pla d'Urgell Lleida 250.000,00 Millora de la sostenibilitat en el servei d’aigua i de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i als equipaments municipals
Mollerussa Pla d'Urgell Lleida 249.971,09 Adequació d'instal·lacions esportives i arranjament d'un tram del clavegueram municipal
Palau d'Anglesola Pla d'Urgell Lleida 53.575,68 Adequació i millora del sistema d'aigua potable, del sanejament i del paviment per a vianants del carrer del Castell
Palau d'Anglesola Pla d'Urgell Lleida 120.000,00 Construcció d'un edifici annex al complex educatiu del primer cicle d'educació infantil
Pla d'Urgell Pla d'Urgell Lleida 250.000,00 Adequació i millora del servei i l'eficiència energètica de l'edifici de serveis del consell comarcal
Poal Pla d'Urgell Lleida 120.000,00 Millora de les prestacions de la pista poliesportiva
Poal Pla d'Urgell Lleida 250.000,00 Adequació del casal per a la millora de la seva prestació
Sidamon Pla d'Urgell Lleida 120.000,00 Centre de serveis municipal polivalent
Sidamon Pla d'Urgell Lleida 250.000,00 Centre de serveis municipal polivalent

Torregrossa Pla d'Urgell Lleida 120.000,00
Adequació del centre de serveis i salut en edifici multifuncional i adequació dels vestidors i l'equipament esportiu municipal (can 
Graner)

Torregrossa Pla d'Urgell Lleida 250.000,00
Adequació del centre de serveis i salut en edifici multifuncional i adequació dels vestidors i l'equipament esportiu municipal (can 
Graner)

Vilanova de Bellpuig Pla d'Urgell Lleida 120.000,00 Construcció de vestidors a la zona d'equipaments esportius
Vilanova de Bellpuig Pla d'Urgell Lleida 250.000,00 Millora d'infraestructures del municipi
Vila-sana Pla d'Urgell Lleida 111.983,40 Col·lector general de la xarxa pluvial separatiu de la xarxa de clavegueram
Vila-sana Pla d'Urgell Lleida 236.110,47 Millora de l'accessibilitat al municipi
Biosca Segarra Lleida 99.806,98 Millora de paviments i serveis de carrers
Biosca Segarra Lleida 188.231,01 Millora de paviments i serveis als carrers del Camí Nou i Pasterola
Cervera Segarra Lleida 250.000,00 Millora de la connectivitat de la nova Cervera amb la ciutat històrica i monumental
Estaràs Segarra Lleida 34.410,19 Reurbanització dels carrerons del nucli medieval i millora de les xarxes de serveis
Estaràs Segarra Lleida 39.714,38 Via verda d'accés per a l'impuls cultural i turístic a Alta-riba
Estaràs Segarra Lleida 73.965,38 Impuls cultural i turístic  al castell de Vergós Guerrejat
Estaràs Segarra Lleida 85.589,81 Accés nord al nucli medieval, última fase
Estaràs Segarra Lleida 136.320,24 Àrea lúdica per a l'impuls cultural i turístic a Estaràs i Gàver
Granyanella Segarra Lleida 35.372,06 Reforma de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat públic del municipi
Granyanella Segarra Lleida 36.307,97 Arranjament del local social de Granyanella, nova teulada al local social de la Curullada i millora de l'accés a Tordera
Granyanella Segarra Lleida 84.627,94 Instal·lació de nous comptadors d'aigua potable i millora de l'accés a Tordera
Granyena de Segarra Segarra Lleida 88.772,51 Conservació del camí del cementiri i substitució de la xarxa d'aigua actual
Granyena de Segarra Segarra Lleida 120.000,00 Adequació de la zona esportiva i del seu entorn



Guissona Segarra Lleida 98.185,33
1a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal amb la renovació dels accessos i el seu enllumenat i de l'espai lúdic Font 
de l'Estany

Ivorra Segarra Lleida 120.000,00 Urbanització del carrer de la Barceloneta
Ivorra Segarra Lleida 126.194,91 Urbanització del carrer de la Barceloneta
Massoteres Segarra Lleida 112.934,97 Pavimentació i substitució dels serveis de clavegueram i xarxa d'aigua al nucli clos
Massoteres Segarra Lleida 120.000,00 Pavimentació i substitució dels serveis de clavegueram i xarxa d'aigua al nucli clos
Montoliu de Segarra Segarra Lleida 65.432,92 Urbanització i reforç del mur de contenció de la plaça de l'Església, de l'Ametlla de Segarra
Montoliu de Segarra Segarra Lleida 113.281,29 Millora de l'accessibilitat i funcionalitat de l'edifici de l'ajuntament
Montoliu de Segarra Segarra Lleida 137.212,25 Urbanització del carrer de les Flors i de la placeta del Pou, de Vilagrasseta

Montornès de Segarra Segarra Lleida 34.664,32
Adequació i modernització de l'edifici de l'ajuntament i habitatge social annex: accessibilitat per a persones amb mobilitat reuïda i 
millora dels serveis per a la ciutadania

Montornès de Segarra Segarra Lleida 105.119,11
Adequació i modernització de l'edifici de l'ajuntament i habitatge social annex: accessibilitat per a persones amb mobilitat reuïda i 
millora dels serveis per a la ciutadania

Montornès de Segarra Segarra Lleida 116.050,64 Millora del ferm del paviment de diversos vials de Mas de Bondia (circumval·lació sud, plaça de la Bassa i carrer de Sant Bartomeu)

Oluges Segarra Lleida 74.724,71 Conservació del camí (Pol.1-Pa.9012), substitució de la xarxa d'aigua existent i nou enllumenat
Oluges Segarra Lleida 120.000,00 Pavimentació i serveis de trams del carrer del Riu Sió i de la carretera de les Oluges
Plans de Sió Segarra Lleida 120.000,00 Reforma de l'enllumenat públic, 1a i 2a fases
Plans de Sió Segarra Lleida 250.000,00 Millora d'infraestructures urbanes del municipi
Ribera d'Ondara Segarra Lleida 120.000,00 Pavimentació de diversos carrers als nuclis de Briançó, els Hostalets, Llindars, Pomar i Rubinat
Ribera d'Ondara Segarra Lleida 146.254,69 Construcció de la coberta de la pista poliesportiva i arranjament del paviment de la piscina municipal
Sanaüja Segarra Lleida 36.519,71 Urbanització del carrer del Bassal
Sanaüja Segarra Lleida 120.000,00 Millora de l'eficiència energètica i actuacions de conservació en el nucli urbà
Sant Guim de Freixenet Segarra Lleida 15.575,60 Rehabilitació de la banda nord-oest del local social de Freixenet
Sant Guim de Freixenet Segarra Lleida 20.604,24 Fibra òptica als nuclis de Freixenet de Segarra i Sant Domí
Sant Guim de Freixenet Segarra Lleida 95.046,20 Adequació de la plaça de la Segarra
Sant Guim de Freixenet Segarra Lleida 170.032,26 Pavimentació de diversos trams de carrers i d'accessos a nuclis i clavegueram al nucli d'Altadill i al pavelló municipal
Sant Guim de la Plana Segarra Lleida 47.324,15 Millora dels accessos i l'entorn del pou de Madern
Sant Guim de la Plana Segarra Lleida 116.788,24 Millores en instal·acions i altres serveis
Sant Ramon Segarra Lleida 120.000,00 Urbanització d'un carrer i parc lúdic a la zona esportiva, 1a fase
Sant Ramon Segarra Lleida 250.000,00 Urbanització d'un carrer i parc lúdic a la zona esportiva, 1a fase, i renovació de l'enllumenat públic del municipi
Segarra Segarra Lleida 68.534,61 Connexió de l'estació de tractament d'aigua potable de Ratera al canal Segarra-Garrigues
Talavera Segarra Lleida 40.627,31 Reforma del carrer Major, a Pallerols
Talavera Segarra Lleida 79.372,69 Reforma dels accessos al nucli històric de Bellmunt
Talavera Segarra Lleida 250.000,00 Renovació de serveis bàsics al municipi
Tarroja de Segarra Segarra Lleida 116.040,66 Millora del local social
Tarroja de Segarra Segarra Lleida 250.000,00 Millora d'infraestructures urbanes del municipi
Torà Segarra Lleida 120.000,00 Rehabilitació de l'edifici sociocultural polivalent
Torà Segarra Lleida 250.000,00 Rehabilitació de l'edifici sociocultural polivalent  i renovació de la xarxa d'abastament d'aigua de Vallferosa i Fontanet
Torrefeta i Florejacs Segarra Lleida 120.000,00 Millora d'infraestructures urbanes del municipi
Torrefeta i Florejacs Segarra Lleida 250.000,00 Millora d'infraestructures urbanes del municipi



Aitona Segrià Lleida 120.000,00 Impuls i millora de la zona esportiva com a element de desenvolupament territorial
Aitona Segrià Lleida 250.000,00 Impuls i millora de la zona esportiva com a element de desenvolupament territorial
Alamús Segrià Lleida 120.000,00 Millora de la qualitat de l'equipament esportiu del municipi
Alamús Segrià Lleida 250.000,00 Millora de la qualitat de l'equipament esportiu municipal i de l'eficiència energètica i la prevenció de riscos naturals
Albatàrrec Segrià Lleida 54.302,71 Reforma de l'edifici de l'antic ajuntament
Albatàrrec Segrià Lleida 120.000,00 Reforma de l'edifici de l'antic ajuntament
Alcanó Segrià Lleida 120.000,00 Arranjament dels carrers de les Escoles i Lleida
Alcanó Segrià Lleida 250.000,00 Arranjament dels carrers de les Escoles i Lleida
Alcarràs Segrià Lleida 125.837,39 Enllumenat públic
Alcoletge Segrià Lleida 120.000,00 Reforma de l'enllumenat exterior amb el canvi a tecnologia led
Alcoletge Segrià Lleida 250.000,00 Millora de l'accés principal i del nucli antic
Alfarràs Segrià Lleida 60.134,06 Urbanització del centre urbà i de la zona comercial
Alfarràs Segrià Lleida 116.301,38 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua
Alfés Segrià Lleida 24.044,79 Arranjament de la plaça de l'ermita de Sant Salvador
Alfés Segrià Lleida 95.955,21 Reurbanització del carrer del Portal i instal·lació d'un ascensor a l'ajuntament
Alfés Segrià Lleida 250.000,00 Carrer del Calvari, arranjament de la plaça de l'ermita de Sant Salvador i adequació de l'enllumenat exterior
Alguaire Segrià Lleida 97.913,20 Dotació i millora de serveis als equipaments municipals
Alguaire Segrià Lleida 201.586,00 Millora i dotació de serveis a la via principal d'accés a la població (N-230)
Almacelles Segrià Lleida 209.408,40 Millora de les infraestructures i els serveis bàsics del municipi
Almatret Segrià Lleida 119.922,99 Construcció del Centre d'interpretació de les energies  i reforma de les piscines
Almatret Segrià Lleida 250.000,00 Construcció del Centre d'interpretació de les energies  i millora de la xarxa d’aigua
Almenar Segrià Lleida 68.901,22 Millora de la infraestructura viària i de la seguretat dels vianants
Almenar Segrià Lleida 120.000,00 Construcció d'una nova estació de bombament d'aigua
Alpicat Segrià Lleida 250.000,00 Reurbanització del nucli antic, 1a fase, per al desenvolupament econòmic
Artesa de Lleida Segrià Lleida 120.000,00 Rehabilitació integral de les piscines municipals
Artesa de Lleida Segrià Lleida 250.000,00 Rehabilitació integral de les piscines municipals
Aspa Segrià Lleida 120.000,00 Sala polivalent del casal i renovació de les xarxes d'aigua potable i clavegueram
Aspa Segrià Lleida 250.000,00 Sala polivalent del casal i renovació de les xarxes d'aigua potable i clavegueram a diversos carrers
Benavent de Segrià Segrià Lleida 46.630,82 Construcció de les piscines municipals i de l'espai lúdic annex
Benavent de Segrià Segrià Lleida 120.000,00 Construcció de les piscines municipals i de l'espai lúdic annex
Corbins Segrià Lleida 47.469,62 Rehabilitació estructural i superficial de cinc camins del terme municipal i substitució de les lluminàries
Corbins Segrià Lleida 120.000,00 Rehabilitació estructural i superficial de cinc camins del terme municipal i substitució de les lluminàries
Gimenells i el Pla de la Font Segrià Lleida 120.000,00 Millora de l'accessibilitat a l'edifici de l'ajuntament i 1a fase de l'ampliació de la zona esportiva
Gimenells i el Pla de la Font Segrià Lleida 250.000,00 Millora de la qualitat de l'equipament esportiu i de l'antiga caserna del municipi
Granja d'Escarp Segrià Lleida 120.000,00 Reurbanització del vial principal i reforma de l'edifici d'entitats
Granja d'Escarp Segrià Lleida 250.000,00 Reurbanització del vial principal i reforma d'un edifici per a joves i sala multiusos
Llardecans Segrià Lleida 120.000,00 Edifici residencial polivalent
Llardecans Segrià Lleida 213.874,47 Adequació del local social polivalent
Maials Segrià Lleida 60.000,00 Millora de l'enllumenat públic al nucli urbà
Maials Segrià Lleida 60.000,00 Millora de l'enllumenat als afores i als polígons
Maials Segrià Lleida 64.688,30 Enllumenat dels afores i millora de l'escola pública



Massalcoreig Segrià Lleida 120.000,00 Reforma del casal social i de la vialitat per accedir-hi i arranjament de la pavimentació de la pista poliesportiva

Massalcoreig Segrià Lleida 250.000,00
Cobriment de la pista poliesportiva i arranjament dels vestidors i la sala multiusos de l'equipament esportiu, i renovació de la xarxa 
d'abastament d'aigua potable

Montoliu de Lleida Segrià Lleida 120.000,00 Ampliació i millora del cementiri municipal
Montoliu de Lleida Segrià Lleida 250.000,00 Estabilització i arrranjament del carrer del Castell: adequació del mirador y enjardinament
Pla de la Font Segrià Lleida 120.000,00 Millora del local social i renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram
Pla de la Font Segrià Lleida 250.000,00 Menjador escolar, renovació d'aigua i clavegueram, arranjament de les piscines municipals i milora energètica
Portella Segrià Lleida 120.000,00 Renovació i millora del paviment i els serveis a diversos carrers del nucli antic
Portella Segrià Lleida 250.000,00 Millora del servei de consultori mèdic amb la construcció d'un nou edifici
Puigverd de Lleida Segrià Lleida 120.000,00 Ampliació del centre cívic i xarxes de serveis bàsics soterrades a la plaça del Centre Cívic
Puigverd de Lleida Segrià Lleida 250.000,00 Ampliació del centre cívic i reurbanització de la plaça del Centre Cívic
Raimat Segrià Lleida 53.627,91 Habilitació d'un escenari i els vestidors del pavelló cobert
Raimat Segrià Lleida 66.372,09 Canvi de paviment i incorporació de plaques solars a les piscines municipals
Raimat Segrià Lleida 71.951,27 Millora de l'accessibilitat i mobilitat del carrer Major
Rosselló Segrià Lleida 120.000,00 Impuls i millora de la zona esportiva com a element de desenvolupament territorial
Rosselló Segrià Lleida 250.000,00 Millores i ampliació del complex esportiu com a element de desenvolupament territorial
Sarroca de Lleida Segrià Lleida 21.232,50 Rehabilitació de la plaça Nova
Sarroca de Lleida Segrià Lleida 66.500,00 Rehabilitació de la plaça i dels dipòsits
Sarroca de Lleida Segrià Lleida 86.212,50 Millora dels accesos i els espais comuns a les piscines municipals
Sarroca de Lleida Segrià Lleida 163.137,04 Accessibilitat a l'ajuntament i millora de l'enllumenat públic
Segrià Segrià Lleida 250.000,00 Obres de millora a la seu del consell comarcal, al Centre d'acollida d'animals de companyia i a les deixalleries comarcals
Seròs Segrià Lleida 120.000,00 Millora de l'enllumenat públic i substitució de la caldera de calefacció de l'escola Miquel Baró
Seròs Segrià Lleida 250.000,00 Ampliació de la llar d'infants Quitxalla i millora energètica d'edificis municipals
Soses Segrià Lleida 120.000,00 Reforma del centre social Casa del Metge
Soses Segrià Lleida 147.141,90 Arranjament de les piscines municipals
Sucs Segrià Lleida 120.000,00 Construcció de la coberta a la pista esportiva
Sucs Segrià Lleida 237.500,00 Renovació de la xarxa d'aigua potable als carrers Major, Alt, la Font i el Grup d'Artesans

Sudanell Segrià Lleida 120.000,00
Millora a la zona esportiva i construcció del Centre de convivència social; millora de les xarxes de clavegueram i aigua potable del 
carrrer del Segre; i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic

Sudanell Segrià Lleida 250.000,00
Millora a la zona esportiva i construcció del Centre de convivència social; millora de les xarxes de clavegueram i aigua potable del 
carrrer del Segre; i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic

Sunyer Segrià Lleida 120.000,00 Renovació de la xarxa de clavegueram i ampliació de la zona esportiva
Sunyer Segrià Lleida 250.000,00 Renovació de la xarxa de clavegueram, instal·lació de plaques fotovoltaiques i adequació de la zona esportiva
Torrebesses Segrià Lleida 120.000,00 Accessibilitat i ampliació de l'edifici de l'ajuntament i formació de voreres al carrer de l'Onze de Setembre
Torrebesses Segrià Lleida 250.000,00 Renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram al carrer del Toll i ampliació del centre cívic (sala multiusos)

Torrefarrera Segrià Lleida 120.000,00 Construcció de la biblioteca pública amb espais polivalents per a la prestació de serveis de formació, culturals, per a la joventut i d'oci

Torrefarrera Segrià Lleida 250.000,00
Millora de les infraestructures de serveis del parc empresarial: enllumenat públic, pavimentació de carrers i bombament de les aigües 
pluvials

Torres de Segre Segrià Lleida 120.000,00 Millora de les infraestructures i serveis municipals
Torres de Segre Segrià Lleida 242.713,83 Millora de les infraestructures i serveis municipals



Torre-serona Segrià Lleida 120.000,00 Arranjament de la zona esportiva, claveguera i equipaments del passeig de Josep Buil
Torre-serona Segrià Lleida 250.000,00 Arranjament de la zona esportiva, claveguera i equipaments del passeig de Josep Buil
Vilanova de la Barca Segrià Lleida 120.000,00 Urbanització d'ampliació dels carrers del Carro, Carme, Bonaire i annexos
Vilanova de la Barca Segrià Lleida 250.000,00 Millora de la pavimentació viària i del clavegueram als carrers de la Font i Major i del col·lector general al carrer Major
Vilanova de Segrià Segrià Lleida 45.792,13 Millora de les prestacions en equipaments esportius i administratius municipals
Vilanova de Segrià Segrià Lleida 120.000,00 Millora de les prestacions en equipaments esportius i administratius municipals

Agramunt Urgell Lleida 250.000,00
Substitució del sistema actual de producció d'energia tèrmica per una caldera de biomassa a l'EMMA; 3a fase del bombament i 
canonada d'abastament a la Donzell; i via verda del riu Sió i millora del drenatge de la llera del riu a l'entorn del pont de ferro

Anglesola Urgell Lleida 47.100,10 Adequació d'espais interiors i millora de l'aïllament tèrmic a l'envoltant del poliesportiu
Anglesola Urgell Lleida 120.000,00 Adequació d'espais interiors i millora de l'aïllament tèrmic a l'envoltant del poliesportiu
Belianes Urgell Lleida 36.501,99 Renovació de la pavimentació i les xarxes de serveis al centre històric
Belianes Urgell Lleida 120.000,00 Renovació de la pavimentació i les xarxes de serveis al centre històric
Bellpuig Urgell Lleida 250.000,00 Urbanització dels carrers de Bormio i Seré
Castellserà Urgell Lleida 120.000,00 Construcció dels accessos i els serveis al poliesportiu municipal
Castellserà Urgell Lleida 250.000,00 Construcció dels accessos i els serveis al poliesportiu municipal
Ciutadilla Urgell Lleida 24.314,20 Rehabilitació de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil

Ciutadilla Urgell Lleida 232.767,43
Rehabilitació de la planta sota coberta de l'edifici casa Valls per destinar-la a hostatgeria rural i substitució de l'enllumenat públic dels 
vials d'accés a la població

Fuliola Urgell Lleida 45.075,96 Edifici polivalent a la zona esportiva
Fuliola Urgell Lleida 120.000,00 Edifici polivalent a la zona esportiva
Guimerà Urgell Lleida 120.000,00 Renovació del clavegueram i el paviment del carrer del Nord
Guimerà Urgell Lleida 240.262,55 Reforma de la piscina municipal
Maldà Urgell Lleida 57.212,93 Susbtitució de l'enllumenat públic a diversos vials del nucli urbà, 2a fase
Maldà Urgell Lleida 62.787,07 Pavimentació asfàltica del lateral de l'església de Sant Pere i de la plaça de la Cooperativa
Maldà Urgell Lleida 63.569,92 Substitució de l'enllumenat públic a diversos vials del nucli urbà, 2a fase
Maldà Urgell Lleida 76.713,18 Substitució d'un dels dipòsits de subministrament d'aigua potable
Maldà Urgell Lleida 109.716,90 Renovació de la pavimentació de diversos carrers
Nalec Urgell Lleida 120.000,00 Enllumenat públic exterior del nucli i substitució de punts de llum amb tecnologia led
Nalec Urgell Lleida 250.000,00 Rehabilitació i dotació de nous usos a l'edifici de cal Miró
Omells de na Gaia Urgell Lleida 120.000,00 Renovació i millora del paviment i els serveis al carrer dels Germans Salla
Omells de na Gaia Urgell Lleida 250.000,00 Renovació i millora del paviment i els serveis al carrer de l'Església i travesseres
Ossó de Sió Urgell Lleida 120.000,00 Enllumenat del municipi i accés a Bellver

Ossó de Sió Urgell Lleida 163.067,79
Arranjament de l'accés al nucli de Castellnou d'Ossó, rehababilitació del carrer de Colomers, a Ossó de Sió, i arranjament de la zona 
de la bàscula municipal de Montfalcó d'Ossó

Preixana Urgell Lleida 35.482,19 Rehabilitació de cal Vallverdú per destinar-lo a allotjament turístic
Preixana Urgell Lleida 120.000,00 Rehabilitació de cal Vallverdú per destinar-lo a allotjament turístic
Puigverd d'Agramunt Urgell Lleida 120.000,00 Edifici per a la millora i concentració del Centre de serveis  per la gent gran i el consultori mèdic
Puigverd d'Agramunt Urgell Lleida 250.000,00 Edifici per a la millora i concentració del Centre de serveis  per la gent gran i el consultori mèdic
Rocallaura Urgell Lleida 120.000,00 Urbanització del carrer de Prat de la Riba y de la plaça de la Vila
Rocallaura Urgell Lleida 228.692,90 Urbanització del carrer del Tallat



Sant Martí de Riucorb Urgell Lleida 120.000,00 Renovació de l'enllumenat públic dels nuclis agregats

Seana Urgell Lleida 20.740,74 Substitució d'una canonada d'aigua potable; millora del punt d'abastament d'aigua per a ús agrícola; i arranjament del cami ral

Seana Urgell Lleida 120.000,00 Actuacions d'inversions i millores en el terme municipal
Talladell Urgell Lleida 120.000,00 Millora de serveis en diferents carrers
Talladell Urgell Lleida 250.000,00 Adequació de cal Segura per a espai polivalent i refugi de pelegrins
Tàrrega Urgell Lleida 132.329,51 Millora de l'eficiència de l'enllumenat públic i de l'accessibilitat: itineraris del Pla de mobilitat urbana
Tornabous Urgell Lleida 44.891,30 Construcció d'una estació de tractament d'aigua potable per a l'eliminació de la terbolesa i la matèria orgànica
Urgell Urgell Lleida 250.000,00 Edifici destinat a diversos serveis del consell comarcal, situat al carrer de Vilanova-plaça de les Nacions, a Tàrrega

Vallbona de les Monges Urgell Lleida 120.000,00 Rehabilitació de serveis: millores a la piscina i als vestidors, rehabilitació de vials al nucli antic i accés sud al poble de Montblanquet

Vallbona de les Monges Urgell Lleida 250.000,00 Rehabilitació de cal Nevado: casal social
Verdú Urgell Lleida 41.406,23 Millora de l'accessibilitat al castell
Verdú Urgell Lleida 101.742,71 Instal·lació d'enllumenat públic a l'entrada del municipi i millora de la pavimentació
Vilagrassa Urgell Lleida 120.000,00 Milora i dotació de serveis
Vilagrassa Urgell Lleida 250.000,00 Reforma i ampliació de serveis municipals

48.030.351,51


