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El BBVA destaca el creixement
econòmic a la Plana de Lleida
el 2017 per deixar enrere la crisi
Els atemptats d’agost a Barcelona i Cambrils i la celebració del
referèndum a l’octubre no afecten al sector turístic lleidatà
CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Lleida

La forta expansió del 2017
a Catalunya permet deixar
enrere els efectes de la
crisi, segons el BBVA. La
fortalesa de la indústria i
dels serveis vinculats a ella
van impulsar el creixement
de la demarcació de Lleida
en un 2,6%.
El BBVA va presentar ahir el
seu Anuari Econòmic Comarcal
2018, que analitza el creixement
català en base al Producte Interior Brut (PIB) de l’any 2017. De
l’estudi es desprèn que les comarques de Lleida que més van
créixer en l’àmbit industrial van
ser l’Urgell, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià i la Noguera.
L’Anuari també reflecteix que
durant l’any 2017 comarques pirinenques com l’Alta Ribagorça i
el Pallars Sobirà van experimentar importants creixements en el
sector serveis, bàsicament centrat en l’àmbit turístic.
En aquest sentit, s’exposa
que tot i els efectes dels atemptats del mes d’agost a Barcelona
i Cambrils i els fets del procés
independentista de l’octubre,
les pernoctacions al Pirineu van
augmentar un 8,3% i a les Terres
de Lleida, un 6,3%.
En l’àmbit industrial els
avanços el 2017 van ser molt intensos a les comarques centrals
de Catalunya, al Camp de Tarragona i a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. I a l’altre extrem,
amb creixements sensiblement
menors es va situar el Pla de
Lleida (2,7%) i les Comarques de
Muntanya (2,7%). L’element que
explica els seus menors avanços
ha estat el més contingut creixement dels serveis, el principal
sector d’aquestes comarques.
Pel que fa al sector de la construcció encara té baix pes en
l’economia després del col·lapse
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El parón de los letrados
de Justícia afecta a 40
señalamientos judiciales
Un 70% de los funcionarios del
Canyeret se suman a las movilizaciones
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Un 70% de los letrados de la Administración de Justicia de Lleida
realizaron ayer un parón de dos
horas para reclamar “una justicia más moderna y atendida, y
queremos trabajar por mejorarla, pero en unas condiciones más
justas y dignas”, señalaron. De este manera, se sumaron a las movilizaciones que se hicieron en el
resto de España, donde el seguimiento llegó al 75%. En este sentido, en el Canyeret de Lleida se
suspendieron durante las citadas
dos horas un total 40 señalamientos judiciales, entre juicios penales, juicios de delitos leves, juicios
civiles, conciliaciones laborales,
declaraciones de investigados,
pruebas caligráficas y comparecencias de diferentes tipos.
Hay que tener en cuenta que
en Lleida hay 36 letrados de la
Administración de Justicia, de los
cuales ocho fueron designados
como servicios mínimos, porque
están designados en juzgados

Sanción para
un bar por no
cumplir con
el horario
La Urbana denunció ayer al
responsable de un bar situado
en la calle Valls d’Andorra por
no cumplir con el horario. En
cuanto a los hechos, a las 3.05
horas una patrulla se personó en el establecimiento tras
recibir quejas de que estaba
abierto y funcionado, unos
hechos que se comprobaron.

Decomisan a un
joven marihuana
y una navaja
La Guàrdia Urbana decomisó
marihuana y una navaja automática que llevaba un joven de
18 años en la calle Bisbe Martín
Ruano, además de hacer una acta de decomiso de arma prohibida. El lunes a las 15.45 horas una
patrulla observó como un joven,
al ver a los agentes, salía corriendo. Finalmente, los policías
lograron pararle y comprobaron
que llevaba ‘maría’ y el arma.

Hacen público el tiempo medio estimado
de resolución de los órganos judiciales
El Consejo General del Poder Judicial hace públicos por primera vez
los datos correspondientes al tiempo medio estimado que cada órgano judicial tarda en resolver los procedimientos. Las tablas, que
pueden consultarse en el Portal de Transparencia del CGPJ, han sido
elaborados por el servicio de Estadística Judicial.
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unipersonales como Vielha, Solsona o Tremp, y otros para cubrir
a los compañeros que seguían el
parón. Además, también se estaba celebrando el juicio del crimen
de Alfarràs y la letrada presente
tampoco pudo sumarse al parón,
pese a estar de acuerdo, porque
el acusado está preso y esta situa-

ción se incluye dentro de catálogo
de servicios mínimos. Las cuatro
organizaciones convocantes valoraron el parón parcial como un
éxito. “Pensamos que es muy triste que tengamos que recorrer a
las movilizaciones laborales para
dar a conocer la importancia de
nuestra función”, indicaron.

FISCALÍA DE LLEIDA HA ARCHIVADO LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
iniciadas por la denuncia formulada por un delito de falsedad documental contra la abogada
jefe de la Unitat Territorial en Lleida de Gabinet Jurídic dependiente del Departament de
Presidencia, ya que alegaba tener un master cuando en realidad era un curso equivalente
a un postgrado. Considera que no hubo delito, ya que la UAB y la Dirección General de
Servicios cometieron varios errores y, además, se trataba de un cargo de libre designación.
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Un herido al volcar el vehículo
que conducía en la LL-11
Un hombre resultó ayer herido
de carácter menos grave cuando
el vehículo que conducía volcó
en el kilómetro 11,9 de la LL-11,
en Lleida. En este sentido, los
servicios de emergencias fue-

ron alertados del accidente a
las 13.30 horas y hasta el lugar
se desplazaron los Bombers, la
Guàrdia Urbana y el SEM. El conductor fue trasladado al Hospital
Arnau de Vilanova.
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El Senat aprova més
bonificacions pels
transportistes a l’AP-2
El grup d’ERC presenta la moció i
rep el suport de la Cambra Alta
Lleida
REDACCIÓ
El Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana al Senat ha aconseguit aprovar una moció que insta
el Govern Espanyol a apujar les
bonificacions dels peatges, que
els transportistes han de pagar a
causa dels desviaments obligatoris cap a les autopistes de peatge AP-7 i AP-2. “El seu caràcter
obligatori ha d’anar acompanyat
d’una compensació econòmica
que en compensi el compliment,
tenint present la fràgil situació
que atravessa el sector del transport per carretera com a conseqüència de la crisi econòmica, i
la forta competència d’empreses
que provenen d’altres països”,
va insistir ahir Castel, que també
va recordar que “el sector ha advertit del risc de deslocalització
d’empreses que donen feina a
flotes locals i de proximitat”.
La iniciativa estableix un 100%
de bonificació en els trams restringits i d’un 75% a la resta de
recorreguts que discorrin per

Més de 2.000 persones, principalment gent gran, persones
amb discapacitat o malaltes de
càncer que viuen a les comarques del Segrià, el Solsonès i el
Pallars Jussà, a la demarcació de
Lleida, seran les beneficiàries
directes dels ajuts que l’Obra
Social ”la Caixa” destina aquest
any a la millora de la qualitat
de vida de persones en situació
de malaltia, la inserció sociolaboral i la promoció de l’autonomia personal i prevenció de
la dependència impulsats per
l’Asociación Española contra el
Càncer-Lleida, l’Associació Alba
i Riuverd Empresa d’Inserció SCCL, que han estat seleccionats
en la convocatòria d’Acció Social

D’inserció
sociolaboral i
dependència
al món rural
a l’Àmbit Rural 2018, amb una
dotació total de 83.700 euros.
Aquesta convocatòria té com a
objectiu la millora de la qualitat
de vida de les persones en risc
o situació d’exclusió social que
viuen en el medi rural, principalment menors, joves, dones, immigrants, gent gran i persones
discapacitades.
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trams afectats. Es tracta d’una
important millora de les bonificacions respecte del que va aprovar
el Govern Espanyol en un primer
moment, que en el millor dels
casos només arribava al 50% de
l’import del peatge als transportistes, en funció del trajecte.
La senadora Castel també va

recordar que és obligació del Ministeri de Foment el manteniment
de les infrastructures viàries.
En un altre ordre de coses, el
Congrés dels Diputats va aprovar
ahir la bonificació obligatòria de
les comunitats de regants en les
valoracions cadastrals de béns
rústics proposada per ERC.

La demarcació de Lleida
registra 269 vendes de
pisos durant el setembre
Aquesta xifra representa un 3,58% menys
que les registrades el mateix mes del 2017
Lleida
ACN
La compravenda de pisos a Catalunya al setembre ha sumat 6.429
operacions immobiliàries, cosa
que suposa el 3,59% més que les
registrades el mateix mes de l’any
passat, segons l’Institut Nacional
d’Estadística (INE).
A Lleida, el nombre d’operacions de compravenda de pisos al
setembre es va situar en 269 ex-

L’Obra Social ”la Caixa”
destina 80.000 euros a
tres projectes de Lleida

pedients, el 3,58% menys que al
setembre del 2017, el primer descens que es dona en aquesta demarcació des del maig del 2017,
després de 16 mesos.
De les 269 operacions de compravenda de pisos que es van
registrar al setembre a la demarcació de Lleida, 53 corresponen
a pisos nous, el 19,70% del total
i amb un creixement del 23,26%
més que al setembre del 2017.

El nombre de pisos vells venuts a
Lleida al setembre va sumar 216
unitats, el 80,30% del total i amb
un descens del 8,47% en relació
amb al setembre del 2017.
A l’estat espanyol, el nombre
d’operacions de compravenda al
setembre van sumar 42.766 expedients, cosa que va suposar
el 9,68% més que el mateix mes
de l’any passat, segons dades de
l’Institut Nacional d’Estadística.
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bonÀrea estrena el seu
primer Box a Sant Cugat
bonÀrea i el Club Junior han arribat a un acord per incloure el
primer Box onlines a la comarca del Vallès Occidental. El Box
està situat a les instal·lacions de

l’entitat esportiva (Passatge Sant
Mamet de Sant Cugat del Vallès)
i és accessible per socis i no socis
del Junior dins l’horari habitual
del club.

CONVOCATÒRIA
El Consell Rector de ARBEQUINAI SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL en la seva reunió de 8 de
novembre de 2018, ha acordat convocar
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DIA: 29 de NOVEMBRE de 2018
HORA: 20:00 hores, en primera convocatòria.
20:30 hores, en segona convocatòria.
LLOC: Seu social
i atenent les facultats i funcions prescrites als articles 43 i 53 de la Llei 12/2015, de 9 de
juliol, de cooperatives, s’estableix el següent
Ordre del Dia
1.- Nomenament de dos Interventors d’acta.
2.- Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals d’Arbequina i Secció de Crèdit,
SCCL, de l’exercici econòmic 2017-2018.
3.- Aprovació, si s’escau, del destí del Compte de Resultats.
4.-Modificació, si s’escau, del Pla Econòmic Financer de la Secció de Crèdit, quant al
percentatge màxim d’inversions financeres en el Pla econòmic financer i el percentatge
disposició crèdit cooperatiu.
5. - Renovació i elecció de càrrecs cessants al Consell Rector.
6.-Nomenament d’un membre del Consell Rector per a efectuar els tràmits procedents fins
a la inscripció dels acords relatius als punts anteriors.
7.-Precs i Preguntes.
Atentament,
El President
Arbeca, 13 de novembre de 2018

