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LA PAERIA DESTINA
360.000 EUROS A LES
ASSOCIACIONS DE
VEÏNS I A LES
CASES REGIONALS

Les associacions de veïns i les cases regionals de Lleida ja han
presentat les seves sol·licituds per rebre els ajuts municipals
que anualment atorga l’Ajuntament per tal de portar a terme
activitats que promoguin la participació ciutadana i dinamitzin
la ciutat. Enguany la xifra global de les subvencions que
distribueix la Paeria assoleix una xifra propera als 360.000 euros.
En concret, l'Ajuntament de Lleida destinarà 313.768,65 euros
a ajuts per a les associacions de veïns i uns altres 44.728,49
euros per a les cases regionals.
L'objectiu dels ajuts és que totes aquestes entitats sense ànim
de lucre desenvolupin activitats encaminades a potenciar
l'associacionisme, la solidaritat, la tolerància i la integració als
barris de la ciutat. A més, els criteris marcats per la Paeria
estableixen que les diverses propostes presentades per les
entitats han de tenir cura del medi ambient i dels recursos
naturals per tal de promoure una ciutat sostenible.

A més, els diners concedits no s’adrecen a subvencionar el
funcionament de les organitzacions, sinó a sufragar l'organització
d'actes entre la ciutadania.

Un altre dels criteris que tindrà en compte l’Ajuntament de
Lleida a l'hora de decidir l’atorgament de la subvenció és que
les activitats lúdiques organitzades per les entitats potenciïn el
civisme entre el veïnat.

Una vegada es facin efectius els ajuts, la Paeria i les entitats
beneficiades hauran de signar un conveni de col·laboració per
fer constar les aportacions del consistori i l'ús que es farà dels
diners.

Imatge d’una edició anterior de la signatura dels acords entre
l’Ajuntament de Lleida i les cases regionals.

CONVENI DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE LA PAERIA
I EL CERCLE
D’ECONOMIA
L'alcalde de Lleida, Antoni Siurana, i el
president del Cercle d'Economia, Lluís
Camacho Fernández, han signat un
conveni de col·laboració per contribuir al
desenvolupament de les activitats que
duu a terme el Cercle d'Economia de
Lleida. Mitjançant aquest acord, la Paeria
aportarà 18.000 euros a l'entitat per
col·laborar en les seves activitats. Aquest
conveni s’ha signat per al període comprès
entre els anys 2003 i 2005 i l’aportació
municipal serà de caire anual.

t e m e s re l a c i o n a t s a m b l ' a c t i v i t a t
econòmica i social que afecti l'àmbit
lleidatà.

Per la seva banda, segons l’acord, el Cercle
d'Economia de Lleida es compromet a
assessorar l'Ajuntament en tots aquells

Així, per exemple, el Cercle d’Economia
atendrà peticions de col·laboració per part
de la Paeria com ara dirigir estudis o

investigació de mercats relacionats
directament amb la demarcació de
Lleida, entre d'altres. L’objectiu de
l’entitat és aprofitar les sinergies que
genera el Cercle d’Economia per donar
un servei de qualitat a l’Ajuntament en
temes socials i econòmics.
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