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Centre Històric

Inspeccions als comerços del Centre Històric
•Per garantir la seguretat i el compliment de les normatives de les activitats econòmiques
En el que portem d’any, l’Ajuntament de
Lleida ha efectuat un total de 25 inspeccions a establiments comercials del Centre
Històric.
El consistori lleidatà du a terme habitualment controls als comerços de tot tipus
dels diferents barris de la ciutat per tal de
garantir la seguretat i el rigor en totes les
activitats econòmiques que es porten a terme a Lleida.
Dins del Pla Horitzó 2018 –el pla estratègic per a aquesta legislatura municipal– es
preveu incrementar, encara més, el nombre
d’actuacions.
Un equip multidisciplinari, integrat per
tècnics de diferents regidories i de la Guàrdia Urbana, s’encarrega d’inspeccionar
tots els comerços i els establiments (bars,
restaurants, etc.) del Centre Històric per
comprovar que compleixen les diferents
normatives que els regulen. La major part
de les deficiències detectades en les ins-

El Centre Històric ha guanyat estètica amb les reformes fetes en els darrers anys. © Paeria

peccions portades a terme fins al moment
són relatives a aspectes com la prevenció
d’incendis, les modificacions fetes respecte
a les autoritzacions i les condicions higienicosanitàries.

Des del 2010 al 2014 l’Ajuntament ha
portat a terme un total de 131 inspeccions
d’activitats comercials i de serveis (bàsicament, establiments relacionats amb la restauració i l’estètica) al Centre Històric. •••

Promoció Econòmica

Impuls de la competitivitat del comerç local
•Paeria i FECOM treballen conjuntament per impulsar “Som Empresa, Som Comerç”
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i la presidenta de la Federació Provincial d’Empresaris
de Comerç de Lleida (FECOM), M. Rosa
Eritja, van signar un conveni per impulsar
la innovació i la competitivitat del comerç
local, en el marc del pla “Som Empresa, Som
Comerç”. Aquest programa pretén liderar i
plantejar solucions als reptes, els canvis i

les adaptacions que afecten i afectaran les
empreses comercials i de serveis.

Paeria i FECOM potencien el comerç. © Paeria

El pla incideix en els àmbits de les noves
tecnologies, la qualitat, l’eurocommerce, el
diàleg social, la borsa de negocis i el medi
ambient. Paeria i FECOM treballen estretament per tirar endavant aquest projecte. •••

Parc Científic

Lleida exporta el model de Parc Científic a Xile
•Per afavorir l’intercanvi d’idees i projectes i impulsar la innovació i la competitivitat al territori
Lleida exportarà el seu model de Parc Científic i Tecnològic a la ciutat xilena de Valdivia, segons el conveni signat entre el Parc
de Gardeny i la Corporación Valdivia Ciudad
Universitaria y del Conocimiento (VCUyC).
L’acord estableix poder desenvolupar, establir polítiques i accions que permetin
afavorir l’intercanvi d’idees i projectes entre

ambdues parts i impulsar la innovació i la
competitivitat als territoris. El conveni marc
es desenvoluparà en projectes concrets i el
primer serà la creació d’un swaping empresarial. Així, empreses, emprenedors i grups
de recerca lleidatans disposaran d’un espai
a Valdivia i, a la vegada, els agents xilens en
tindran un altre a Lleida. •••

El Parc de Gardeny s’internacionalitza. © Paeria
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