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EL GOVERN
PROPOSA UN
REGLAMENT DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

La regidoria de Participació Ciutadana i
Promoció de la Dona ha presentat una
proposta de Reglament de Participació
Ciutadana destinada a obrir canals de
participació i de creació d’instruments per
al debat de les iniciatives ciutadanes. Aquest
reglament es preveu a la Carta Municipal
per a la Participació Ciutadana i per a
l’Aprofundiment de la Democràcia
Participativa.

Representants veïnals i de les cases regionals en un acte celebrat al Saló de Plens de la Paeria.

L’objectiu del reglament és perfeccionar
l’administració local des del consens ciutadà
i amb la cooperació dels col·lectius socials
de la ciutat i dels seus individus. El reglament
pretén ser un document que concreti les

El primer pas en la definició del document
és la seva presentació a les entitats
ciutadanes, com també a les persones
interessades en participar-hi, amb la finalitat
que puguin fer-hi aportacions.

voluntats del Govern municipal, la Corporació
i el conjunt dels ciutadans en el marc de la
construcció civil de la comunitat i de la ciutat
de Lleida.

Els drets garantits a la ciutadania en el
document són, entre d’altres, el de conèixer
les activitats, els serveis i les obres
municipals; participar activament en la gestió
d’afers municipals rebre resposta als
requeriments que es fan a l’administració
municipal; poder ser rebuts en audiència
per part dels representants electes i, si es
creu necessari, fer consultes sobre aspectes
rellevants per mitjà de referèndum.

cooperació

HABITATGES PER A
ESTUDIANTS QUE
S’ACULLIN A
PROJECTES DE
VOLUNTARIAT

La regidoria de Drets Civils, Cooperació
i Immigració, d’acord amb l’Empresa
Municipal d’Urbanisme i la Universitat
de Lleida (UdL), han signat un acord per
oferir 6 beques a universitaris que faciliten
l’accés a un habitatge de manera gratuïta,
a canvi de desenvolupar projectes de
voluntariat al Centre Històric.
La iniciativa s’adreça a estudiants universitaris de Lleida.

El projecte “Habitatges per al voluntariat
universitari” té l'objectiu de fomentar el
voluntariat amb noves iniciatives i d’oferir
als estudiants l’oportunitat d’aprendre i
viure en contacte directe amb el Centre
Històric. Els estudiants que aconsegueixin
la beca d’allotjament han de destinar 20
hores mensuals a iniciatives impulsades
per entitats que es troben dins del Centre
Històric.

En la primera convocatòria del programa
s’ofereixen 3 habitatges per a 6 places.
Els pisos tenen dues habitacions, saló,
cuina i bany, i són ubicats al carrer
Alsamora, 1. Els estudiants només
pagaran 100 euros en concepte de fiança
pel pis i es faran càrrec de les despeses
corrents. Els pisos es troben en un edifici
reformat recentment.

Les sol·licituds per accedir a aquests
habitatges es poden efectuar a la UdL.
Una comissió integrada per representants
de la institució universitària i la Paeria
faran la selecció dels becaris seguint
criteris com la disponibilitat de l’alumne,
les seves habilitats socials, l’experiència
i la formació en voluntariat i l’aprofitament
acadèmic.
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