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L’AJUNTAMENT
IMPULSA EL
TURISME DE
NEGOCIS PER MITJÀ
D’UN MODERN
CENTRE
DE NEGOCIS I
CONVENCIONS

La ciutat ha celebrat l’any 2002 una vuitantena de reunions congressuals.

cursos
CURSOS DE MILLORA
PROFESSIONAL
L'Institut de Treball Salvador Seguí
ha organitzat diferents per a aquest
any una vintena de cursos de millora
professional reconeguts amb crèdits
de lliure elecció per la Universitat de
Lleida.
Els cursos se centren en les següents
temàtiques: l’empresa, l'e-business,
la gestió ambiental a l'empresa,
l’anàlisi de l'escriptura i realització
d'informes grafològics, la conducció
de reunions, la comunicació, parlar i
expressar-se en públic, la informàtica,
Autocad 2000, word avançat, el 3D
Studio Max, el Power Point: disseny
de prestacions, el lleure i
l'automaquillatge.

i Institut Municipal de Treball
Salvador Seguí. Carrer de Ramon
Argilés, s/n. 973 24 77 37

La construcció i la gestió de l’equipament
–que seria ubicat a l'àrea situada a l'antic
mercat de fruites i verdures de Pardinyes–
anirien a càrrec d'una societat anònima
pública. L'Ajuntament disposaria d’un 60%
de participació en aquesta societat –la
qual cos a permetria controlar
l'acompliment dels objectius establerts–
mentre que el 40% restant seria assumit
per altres operadors (administracions,
entitats i corporacions). Els càlculs incials
indiquen que l'edifici podria comportar
un desemborsament d'aproximadament
dotze milions d'euros.

L’informe elaborat per Turisme de Lleida
planteja l’equipament com un espai
polivalent i que funcioni de manera
continuada durant tot l’any. Per aquest
motiu, el centre ha de disposar de sales
de reunions, espais per a càterings o
exposicions, sala de premsa, despatxos
professionals, bar i restaurant, etc.
D’altra banda, la ubicació a Pardinyes es
considera idònia per la posició cèntrica,
la proximitat de Mercolleida i de l’estació
de l’AVE, el fàcil accés per carretera i la
bona connexió amb el recinte firal.

ACORD ENTRE LA FEMP I EL
GOVERN CENTRAL PER
COMPENSAR LA SUPRESSIÓ
PARCIAL DE L’IAE
La Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) ha ratificat el principi
d’acord amb el Govern central sobre les
compens acions econòmiques als
municipis per la supressió parcial de
l’IAE. L’acord estableix una rebaixa de
fins a 75.000 habitants en el límit de
població dels municipis que es podran
finançar amb percentatges de l’IRPF,
l’IVA i impostos especials. També s’han
inclòs en aquest grup els municipis
turístics de més de 20.000 habitants.
L’alcalde de Lleida, Antoni Siurana,
vicepresident de la FEMP, ha participat
activament en les darreres reunions entre
aquest organisme i el Ministeri
d ’ E c o n o m i a i d ’A d m i n i s t ra c i o n s
Públiques, trobades que han servit per

consensuar aquestes compensacions
econòmiques.
D’altra banda, Siurana va presidir al
passat mes de desembre l’assemblea
constitutiva d’una nova secció que la
Federació Espanyola de Municipis i
Províncies dedica a les mancomunitats.
Es tracta d’un òrgan que servirà de punt
de trobada i de debat sobre els
problemes de les mancomunitats. La
funció del nou ens també serà la de
servir com a estructura de cooperació i
de treball en comú d’aquests ens locals
i plataforma d’expressió i defensa dels
seus interessos. Durant la sessió
constitutiva es va aprovar el nou
reglament i es van elegir els òrgans
directius del nou ens.
LA PAERIA/gener 2003

economia

L'Ajuntament de Lleida està impulsant la
creació d'un Centre de Negocis i
Convencions que doni resposta a les
creixents demandes dels organitzadors
de congressos i convencions que registra
la ciutat i que contribueixi a dinamitzar la
vida econòmica del municipi. Cal dir que
Lleida ha triplicat entre 1994 i 2001 el
nombre de congressos i assistents,
pass ant de 18 trobades i 4.000
congressistes l'any 1994 a 79 i 17.816,
respectivament. Així, la ciutat s'ha convertit
en la segona capital de Catalunya en la
celebració de congressos.

