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Reestructuració del govern municipal

•L’EMU passa a ser l’Oficina Municipal d’Habitatge Social
L’Ajuntament de Lleida ha emprès
una reestructuració de l’equip de govern municipal, a més de la conversió
de l’Empresa Municipal d’Urbanisme
(EMU) en Oficina Municipal d’Habitatge
Social. La nova primera tinent d’alcalde
de la Paeria és Montse Mínguez, a qui
segueixen, per ordre, el tinent d’alcalde
Rafel Peris, la tinent d’alcalde Sara Mestres, la tinent d’alcalde Montse Parra, el
tinent d’alcalde Fèlix Larrosa i el tinent
d’alcalde Joan Gómez. Marta Camps es
manté com a regidora del grup municipal socialista.
L’àrea d’Urbanisme la dirigeix el tinent d’alcalde Fèlix Larrosa i els àmbits
de Mobilitat i OMAC són responsabilitat
de Joan Gómez, nomenat sisè tinent
d’alcalde.
Aquests canvis en el govern municipal
inclouen també la conversió de l’EMU
en Oficina Municipal d’Habitatge Social.
Un servei que s’integrarà a l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida i

Mínguez, 1a tinent d’alcalde. Larrossa assumeix Urbanisme i Gómez Mobilitat i l’OMAC. © Paeria

que reorientarà les seves funcions —inicialment destinades a la promoció urbanística— per donar una millor resposta
al dret a l’habitatge de tots els ciutadans
i ciutadanes.
Inicialment, per portar a terme el
procés d’absorció de l’Empresa Muni-

cipal d’Urbanisme, la tinenta d’alcalde
Montse Mínguez serà la presidenta
de l’EMU fins que es reconverteixi en
l’Oficina Municipal d’Habitatge Social. El nou director de serveis de l’àrea
d’Urbanisme és Josep Farrero, que compartirà aquesta nova tasca amb la direcció de Serveis d’Economia. •••

•La Paeria destina 51.420 euros a ajudar 279 famílies

usuaris; 18.156 euros, a la del gas de 90
clients, i 1.715 euros, a la de l’aigua de
10 consumidors.

La iniciativa vol garantir els subministraments bàsics de llum, gas i aigua. © S. C.

Acció municipal sobre l’aigua
Aquesta iniciativa se suma a la que la
Paeria ja té en marxa des de l’estiu passat que té per objectiu evitar talls en el
subministrament d’aigua per impagament a les famílies sense recursos de la
ciutat. Per això, l’Ajuntament i la concessionària Aigües de Lleida van crear un
fons social municipal de solidaritat de
50.000 euros destinat a concedir ajudes
als més necessitats. Durant el 2014, es
van donar 76 ajuts a famílies per un import global de 4.974 euros.

L’Ajuntament de Lleida va destinar l’any
passat 51.420 euros en ajuts a 279 famílies i persones amb menys recursos
econòmics per combatre la pobresa
energètica i evitar que els tallin els subministraments bàsics de llum, gas i aigua. La Paeria ha establert acords amb
les companyies distribuïdores d’energia

D’altra banda, l’Ajuntament de Lleida
i Gas Natural Fenosa van acordar una
actuació conjunta per evitar talls de
subministrament als consumidors sense recursos i en situació de risc que no
puguin pagar el gas en un període en
què el consum energètic és una primera
necessitat. •••

i aigua per establir línies d’ajuts o descomptes.
Així, la Paeria ha donat 279 ajuts, dels
quals 265 a famílies, per un import total de 51.420 euros. De la xifra global,
31.548 euros s’han destinat a sufragar
part de la factura de la llum de 179
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