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Aposta per millorar les telecomunicacions
• Es vol facilitar el desenvolupament de les societats i els negocis tecnològics a Gardeny
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
presidir la reunió de la comissió de
Noves Tecnologies de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP), que va tenir lloc a Madrid, en
què es va acordar presentar esmenes
al projecte de llei de telecomunica-

La FEMP reivindica la
tributació dels operadors de
mòbil en els municipis
cions, amb l’objectiu que el planejament urbanístic sigui prioritari respecte als plans de desplegament de
les telecomunicacions. Així mateix, es
va reivindicar la tributació dels operadors de telefonia mòbil en els municipis on donen servei.
El paer en cap va remarcar que en
la trobada es va prendre l’acord que
les sol•licituds de les companyies de
telecomunicacions “es vehiculin per
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mitjà de la FEMP, de manera que això
permetrà signar convenis amb els
col•legis professionals, especialment
de telecomunicacions, per al control i
la inspecció de les instal•lacions”.
Ros va assenyalar que aquesta acció
permetrà també desenvolupar socie-

tats i empreses de caire tecnològic,
algunes de les quals al Parc de Gardeny, que faran funcions d’inspecció i
control dels serveis de telecomunicacions. “És un element important des
del punt de vista del desenvolupament d’empreses del sector”, va posar
en relleu el paer en cap. •••

• Creació d’un nou òrgan consultiu format pel teixit empresarial i professional lleidatà
A més, el comitè executiu del consorci també va donar llum verda a la
creació d’un comitè de direcció, no
estatutari, que serà integrat per representants de GlobaLleida i de les
institucions patrones (l’Ajuntament
de Lleida, la Diputació de Lleida, la
Universitat de Lleida, la Cambra de
Comerç de Lleida i la Cambra de Comerç de Tàrrega).
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El comitè executiu de GlobaLleida
va aprovar la constitució d’un òrgan
consultiu no estatutari, anomenat
GlobaLleida Horizon, que donarà
entrada al teixit empresarial i professional lleidatà. El seu objectiu és
reflexionar i orientar línies i oportunitats de progrés a mitjà i llarg termini
en l’àmbit d’actuació de GlobaLleida

i de les seves institucions patrones.
L’òrgan tindrà representació multisectorial i multigeneracional i serà integrat per 15 membres amb reconeixement professional i social que, des
de la seva expertesa, coneixement i
visió, es vulguin comprometre amb
el de-senvolupament i el futur de les
comarques de Lleida.
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GlobaLleida dóna entrada a les empreses

L’objectiu d’aquest comitè, que es
reunirà periòdicament, és facilitar el
consens en les decisions que afecten
el consorci lleidatà. D’aquesta manera, es podran agilitzar qüestions del
dia a dia com la participació de personal de les entitats integrades en projectes i serveis de GlobaLleida.
A la sessió es va nomenar Conxita Villar com a directora d’una de les àrees
de GlobaLleida. Villar és delegada del
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms
de Catalunya. •••
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