Novembre de 2016 Novembre de 2016 •

Drets de les persones

Actuacions per pal·liar els efectes de la pobresa
• Aquest any ja s’han assignat ajuts econòmics d’urgència social per un import superior als 400.000 euros
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Per tal de garantir els drets i la
dignitat de les persones per
mitjà de models integrals d’inclusió, la Regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones destina 2 milions d’euros
anuals, un 21,5% del pressupost del departament, a actuacions específiques per pal·liar

els efectes de la pobresa en les
famílies de la ciutat, segons va
assenyalar l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros.
En el marc de la celebració
de Dia Internacional de l’eradicació de la pobresa, l’alcalde de
Lleida va informar que enguany

la Paeria ja ha assignat ajuts d’emergència, ha aplicat el proeconòmics d’urgència social tocol per aturar desnonaments
per un import de 410.451,73 i llançaments judicials en 55
euros, que inclouen ajudes per casos i ha gestionat 255 ajuts
a alimentació o subvencions econòmics per pagar el lloguer
directes a infants, entre d’altres. o la hipoteca.
D’aquest total, 161.844,25 euPel que fa als serveis
ros corresponen a pobred’acollida i d’allotsa energètica, per
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arribat a 4.682 persones i 1.251
L’Ajuntament de Lleida tam- unitats familiars han percebut
bé ha adjudicat 72 habitatges prestacions de garantia de renpúblics per mitjà de la mesa des mínimes. •••
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