Avís

Ajuts al teixit cultural i artístic de la ciutat
La Paeria ha aprovat la convocatòria dels
ajuts al teixit empresarial de la ciutat de
Lleida per a l’any 2019. Es tracta de la tercera edició d’aquestes subvencions, que
van destinades a empreses de qualsevol
sector que vulguin constituir-se o afrontar inversions per a la seva consolidació i
millora, com la compra de material, per
exemple. Aquest any es farà un especial
èmfasi a donar-les a conèixer al sector

cultural, i s’oferirà l’acompanyament i l’assessorament necessaris perquè les persones interessades puguin iniciar el seu projecte empresarial. Són ajuts a fons perdut
d’un màxim de 3.000 euros (amb un topall
del 50% de la inversió) i la partida prevista
és de 150.000 euros. Estan limitades a empreses que facturin menys de 300.000 euros. D’altra banda, es crearan noves ajudes
a les empreses del sector cultural i artístic

per promoure la seva internacionalització, que permetran sufragar despeses
com el desplaçament, l’allotjament o la
inscripció per participar en fires, festivals
o premis internacionals. Finalment, s’està preparant una tercera línia d’ajudes
destinades a la creació i el desenvolupament de productes culturals nous, com
ara espectacles d’arts escèniques o publicacions literàries, per exemple. •••

Concurs per adjudicar sis habitatges de protecció oficial de lloguer
L’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU)
ha obert el procediment per adjudicar sis
habitatges de protecció oficial de lloguer
de la seva propietat, amb rendes que van
dels 220 als 298 euros mensuals. Hi ha
disponibles dos habitatges al Centre Històric de dos dormitoris cadascun, destinats a unitats familiars de 2 a 4 persones
i amb ingressos mínims de 12.000 euros
anuals. El primer disposa de 68,11 m2 i
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un lloguer de 241,79 euros al mes, mentre
que el segon té una superfície de 65,36
m² i una renda mensual de 232,03 euros.
D’altra banda, hi ha disponibles quatre habitatges més de tres dormitoris destinats a
famílies de 4 a 6 persones, amb ingressos
anuals mínims de 14.000 euros. Hi ha un
habitatge a la Bordeta de 62 m², per 220
euros al mes; un pis al barri d’Universitat,
de 71 m² i 252 euros de lloguer mensual, i

dos pisos més a la Mariola, un de 84 m²,
per 298 euros al mes, i un altre de 67 m²,
per 240 euros. Les persones o famílies
sol·licitants han d’estar inscrites en el
Registre de Sol·licitants d’Habitatges de
Protecció Oficial, estar empadronades a
Lleida amb una antiguitat de tres anys,
tenir nacionalitat espanyola o permís de
residència vigent i destinar l’habitatge al
domicili permanent i habitual. •••

