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El Segrià, sisena comarca en
el rànquing català en índex
de competitivitat territorial
L’Alt Urgell, el Pallars Jussà, les Garrigues i
l’Alta Ribagorça es troben a la cua
Lleida
REDACCIÓ
La Federació Empresarial del Gran
Penedès (FEGP) va presentar ahir
l’informe de l’Índex de Competitivitat Comarcal 2019. El treball
proporciona la posició que ocupen les 42 comarques catalanes
en relació a un rànquing global de
competitivitat i també en cadascun dels factors analitzats. L’Índex
FEGP és un instrument dissenyat
per tal d’aproximar-se a les con-

dicions (o externalitats) que presenten els territoris, en aquest
cas comarques, per a competir
en una economia globalitzada i
basada en un creixement intel·ligent a partir de la innovació i la
digitalització dels processos productius; i sostenibles, tant des de
la perspectiva social com mediambiental.
El Segrià és la comarca lleidatana més ben situada en el rànquing. En concret es situa en el

La Federació
Empresarial
del Penedès
fa l’estudi
lloc sisè a nivell català després
del Barcelonès, Vallès Occidental,
Gironès, Baix Llobregat i Tarrago-

nès.
Les següents comarques de
Lleida en el rànquing són l’Urgell
i el Pla d’Urgell, ocupant els llocs
18 i 19 respectivament.
A la cua del rànquing es troben les comarques de l’Alt Urgell,
Pallars Jussà, les Garrigues i l’Alta
Ribagorça.
L’Índex permet aproximar-se
a les condicions o externalitats
que presenten els territoris per
a competir en una economia
globalitzada i basada en serveis
intensius en coneixement i en indústria d’alta tecnologia.
L’objecte final d’aquest treball
és ajudar a definir amb major
precisió les estratègies territorials
i les inversions necessàries a dur
a terme en cada àmbit analitzat
per tal d’avançar en el desenvolupament econòmic i social de les
comarques en què la FEGP és un
agent econòmic i social de referència. Així, amb aquesta publicació pretén introduir elements per
a la reflexió territorial.

El CEI de les Borges Blanques
programa aquest mes dos
cursos formatius gratuïts
El Centre d’Empreses Innovadores de les Borges Balqnues, situat
a l’Avinguda Francesc Macià de la
capital garriguenca, ha programat
dos cursos formatius gratuïts els
pròxims dijous 23 i 30 de maig. El
primer ensenyarà eines gratuïtes
per a realitzar estudis de mercat
‘Low Cost’ i, el segon, girarà entorn les maneres de redactar pu-

blicacions que atrapin els clients
potencials.
Així mateix, en col·laboració
amb l’empresa Ilerna, el CEI Borges ha organitzat un curs de 8 hores per autònoms per aprendre
estratègies sobre com reduir costos. Es durà a terme els dimarts
del 4 al 25 de juny, de 19.30 a
21.30 hores.

Aitona acull
activitats
prèvies a la
Festa de Sant
Gaietà
La primera Trobada d’autocaravanes i “motars”, un esmorzar popular, la XXII Trobada de
Puntaires, la XXV Trobada de
Bitlles i un espectacle de titelles
van ser els encarregats aquest
diumenge 12 de maig d’obrir el
programa d’activitats prèvies
de la Festa Major de Sant Gaietà d’aquest 2019, que tindrà
lloc els dies 17, 18 i 19 de maig
a Aitona. Al llarg de la jornada,
centenars de veïns i veïnes van
participar activament de les
diverses propostes que es van
organitzar, principalment, a la
zona esportiva.
La primera formació porta per
títol ‘Eines gratuïtes per a realitzar estudis de mercat ‘Low Cost’’.
Tindrà lloc el dijous 23 de maig,
de 15 a 17 hores, i anirà a càrrec
del també emprenedor i professor Joan Serra.
La copywriter i redactora creativa Montse Díaz serà l’encarregada d’impartir el segon curs que es
farà el pròxim 30 de maig, de 15
a 18 hores, i porta per títol Escriu
posts que enganxin de principi a fi
al teu públic.
Per inscriure’s a les càpsules
formatives de maig, es pot consultar a través de la web.
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Un antic taller mecànic
d’Almacelles es crema i
enderroquen una part
Un taller mecànic d’Almacelles
inoperatiu va patir ahir al migdia
un incendi. El taller es trobava a
l’inici del camí que condueix al
Parc Arqueològic del Vilot des
de la carretera d’Alfarràs. Un cop
sofocat el foc i davant de la perillositat que representava l’edifici, amb esquerdes a les parets i
vigues de fusta cremades es va
procedir a enderrocar les parts
més perilloses.

Segons van explicar els veïns,
sembla ser que el responsable
de l’incendi podria ser un home
que vivia a l’edifici des de fa uns
anys i que hauria provocat més
d’un incident amb anterioritat al
cremar contenidors de brossa.
Aquest home estava internat
en un psiquiàtric i precisament li
haurien donat l’alta ahir mateix.
L’home es troba en recerca per
part dels Mossos d’Esquadra.

AQUEST DIMECRES a les 20.00 h. a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, se celebrarà la segona conferència del cicle “Parlem d’Història”. En aquesta ocasió Pau Chica Fernández oferirà la xerrada “Alturgellencs als camps nazis”,
en la qual exposarà els resultats de l’estudi que ha elaborat per
encàrrec de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell sobre els alturgellencs que van ser internats en camps de concentració nazis.

Ajuntament
de Ponts

ANUNCI
El Ple de la corporació, en sessió ordinària de 27 d’abril de 2019, va adoptar, entre altres, els
acords següents:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el canvi de modalitat, de cooperació a compensació
bàsica, del sistema de reparcel·lació per a l’execució del Sector PPU-E “Les Agudes” delimitat
pel POUM de Ponts.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’estatuts i bases d’actuació de la Junta
de compensació de Sector PPU-E “Les Agudes” delimitat pel POUM de Ponts.
TERCER.- NOTIFICAR individualment aquests acords d’aprovació definitiva a totes les persones interessades afectades.
QUART.- PUBLICAR el present acord al Butlletí oficial de la província de Lleida (BOP) o al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis, la web municipal i a un dels
diaris de més difusió de la província advertint que contra aquest acord, que es definitiu en via
administrativa es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’Òrgan
que l’ha dictat en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al de la seva publicació. Així
mateix, contra la desestimació del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquest acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat competent
en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la present publicació.
Ponts, 13 de maig de 2019
L’alcaldessa
Maria Basomba Gili
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GRUPO FISCAL CONTABLE LLEIDA SA
JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la
Sociedad, convoca Junta General
Ordinaria de accionistas, que tendrá
lugar a las dieciocho horas el día 27
de junio , en el domicilio social, calle
Alcalde Areny, num 6 , cial 2ª, en
primera convocatoria, y en segunda
convocatoria , en el mismo lugar, el día
28 de junio , a la misma hora, con el
siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
Primero: Examen y aprobación, en su
caso, del Balance y Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2018.
Aplicación de resultados. Aprobación de
la gestión del órgano de Administración
en el ejercicio 2018
Segundo: Nombramiento y/o cese
y/o reelección y/o ratificación de
los miembros del Consejo de
Administración.
Tercero:
Redacción,
lectura
y
aprobación, si procede, del acta de la
Junta.
Cuarto: Ruegos y preguntas.
A partir de la fecha de la convocatoria
cualquier accionista podrá examinar en
el domicilio social los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta General, así como obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita,
ejemplares de dichos documentos.
Lleida, 7 de mayo de 2019 –D. VENANCI
BLANCH BONET.-PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

