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LA PAERIA
CONCEDIRÀ
MICROCRÈDITS
PER A DONES
EMPRENEDORES

La regidoria de Participació Ciutadana i
Pro m o c i ó d e l a D o n a c o n c e d i r à
microcrèdits a dones que vulguin posar
en marxa una empresa. Francesc Pané,
tinent d’alcalde de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de Lleida, ha explicat que
fonamentalment l’objectiu d’aquests ajuts
és “donar suport perquè les dones
emprenedores tinguin l’oportunitat de
crear la seva pròpia empresa i una
estructura empresarial”.
Pané ha anunciat que la regidoria
destinarà una partida de 300.000 euros
a ajudar els projectes empresarials de les
dones emprenedores que s’acullin a
aquest plantejament municipal. El
departament donarà fins al 50% de la
inversió inicial necessària per posar en
marxa les empreses. Els microcrèdits es
concedeixen sense cap tipus d’interès i

El Consorci de Promoció Econòmica col·labora en el pla de viabilitat de les empreses escollides.

a més es podran tornar en diferents
terminis.
El ple municipal del passat mes de maig
va aprovar les bases de concessió
d’aquests microcrèdits. A partir d’ara
s’iniciarà el període de recepció de
sol·licituds i posteriorment l’Ajuntament
obrirà el procés de selecció dels millors
projectes.

El Consorci de Promoció Econòmica
col·laborarà en l’elaboració del pla de
viabilitat de les empreses seleccionades,
sempre i que les responsables del
projecte no l’hagin elaborat.
Cal recordar que poden optar a aquests
microcrèdits les dones majors de 18 anys.
Per a més informació, cal adreçar-se al
telèfon 973 70 04 53.

La regidora d'Economia de l'Ajuntament
de Lleida, Montse Mínguez, i el secretari
general de la Federació d'Hostaleria,
Ramon Solsona, han signat un conveni
de col·laboració amb l'objectiu de facilitar
la tramitació de les llicències i el pagament
de les taxes que han de formalitzar els
establiments d'hostaleria per col·locar
vetlladors a la via pública.
Segons l'acord, la Federació d'Hostaleria
s'ha encarregat de centralitzar les
sol·licituds dels associats que ho han
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CONVENI ENTRE
LA PAERIA I LA
FEDERACIÓ
D’HOSTALERIA
PER OCUPACIÓ DE
LA VIA PÚBLICA

Firma de l’acord destinat a facilitar als hostalers la tramitació de llicències i el pagament de taxes.

demanat i l'entitat ha estat també la
responsable de formalitzar el tràmit online. Així mateix, la Federació s’ha ocupat
de comprovar les sol·licituds que complien
els requisits per acollir-se a aquest
conveni. El termini de pagament de
l'ocupació de la via pública per part dels

establiments interessats va finalitzar el
passat 20 de maig.
L'Ajuntament de Lleida i la Federació
d'Hostaleria han signat aquest conveni
que tindrà vigència per als exercicis 2004
i 2005.
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