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Drets de les Persones

Aprovades subvencions a entitats per més de 585.000 euros
• Ajuts per a entitats veïnals, projectes per a la inclusió de les persones i ens esportius, culturals, juvenils i de dones
La comissió informativa de les Polítiques
de Drets i Serveis a les persones, per a la
Política Cultural, de l’Educació, Esports
i de la Participació ha tramitat diversos
expedients de convocatòria de subvencions per un valor de 585.172,84 euros.

participació en activitats extraescolars.
Esports inclou ajuts per 131.472,54 euros, adreçats tant a tasques d’associacions d’esports col·lectius com individuals.
En Cultura, s’ha aprovat una línia per a
plans de societats culturals sense ànim

de lucre per 31.600 euros. A Polítiques
d’Igualtat es destinen 8.000 euros a projectes d’associacions de dones; a Salut
Pública, 13.998 euros per a la promoció
i la protecció de la salut, i a Joventut,
13.998 euros per a entitats juvenils. •••

Destaquen les ajudes de Benestar Social per un import de 148.964,44 euros,
dels quals 74.388,42 es destinen a projectes per a la inclusió de persones
i col·lectius en situació de vulnerabilitat social o a la proTambé es
visió de béns i serveis de
destinen
diners
primera necessitat.

a
programes per a la
inclusió de persones
amb vulnerabilitat
social

En Participació Ciutadana, les ajudes s’adrecen a projectes d’entitats
veïnals i de cases regionals
i ascendeixen a 167.755 euros.
Les subvencions dels Serveis d’Educació sumen 76.272,86 euros, dels quals
50.000 són una línia per al foment de la

Les subvencions també es destinen a projectes d’entitats de dones. © Paeria

Noves Tecnologies

Tramitació electrònica d’activitats econòmiques
• Permet fer de manera telemàtica prop del 75% de les gestions que es presenten al consistori lleidatà
La nova plataforma electrònica de la Paeria que permet fer, de manera totalment
telemàtica, prop del 75% de les tramitacions relatives a activitats econòmiques
que actualment es presenten al consistori lleidatà, ja està en funcionament.

El sistema servirà per millorar la gestió
pública i agilitzar els tràmits administratius. Està adreçat a persones físiques o
jurídiques que vulguin presentar la comunicació prèvia per a l’inici i la modificació d’activitats econòmiques de baix

risc i innòcues i la sol·licitud de l’informe
previ en matèria d’incendis. A nivell d’expedients presentats, representa aproximadament la tramitació electrònica de
680 sol·licituds anuals per a comerços,
tasques de prestació de serveis, administratives, artístiques o de restauració,
entre moltes altres.

Gradualment s’hi aniran
incorporant més tràmits,
A l’any es
com per exemple les llilliuren unes 680
cències i les comunicacisol·licituds per a
ons prèvies per iniciar accomerços, prestacions tivitats subjectes a la Llei
de serveis o
20/2009, de prevenció i
restauració
control ambiental de les
activitats; els permisos i les
notificacions prèvies per efectuar espectacles i activitats recreatives
extraordinàries, i els controls inicials i periòdics de les activitats. També es preveu
incorporar les autoritzacions i les comunicacions prèvies per fer les obres. •••
Presentació de la plataforma, amb els tinents d’alcalde Montse Mínguez i Fèlix Larrosa. © Paeria
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