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lleida

economia eleccions

Empreses multicandidates

Cinc firmes opten a diverses vocalies de la Cambra de Comerç || Gardeñes,
president de la Coell, a la llista de Foment davant Saltó, a la de Pimec
❘ Lleida ❘ La junta electoral territorial va validar ahir la documentació de tots els aspirants a les
vocalies dels diferents sectors
empresarials que componen les
Cambres de Comerç de Lleida i
Tàrrega i va proclamar oficialment els candidats. Per formar
part de la de Lleida s’hi van presentar 74 per a les 28 vocalies,
nombre que suposa un rècord,
tal com va publicar aquest diari,
i hi ha empreses que opten alhora a diversos llocs. És el cas de
Supsa Supermercats Pujol SL,
que ha presentat candidatura
per a quatre vocalies de diferents categories del sector de
Comerç i Reparacions, a una
d’Hostaleria i a una altra per
a Altres serveis destinats a la
venta. Així mateix, Unipreus SL
opta a dos de Comerç, igual que
Ilerda Serveis i Tarròs Pintures i Decoració, i Mecano Camp
SA, a una del grup d’Extracció,
producció de metalls, productes
metàl·lics, maquinària i equips i
a una altra de Comerç.
Respecte a les candidatures
elegibles a proposta de les organitzacions empresarials, s’haurà
d’escollir entre la llista de Pimec
i la de Foment del Treball (entitat de la qual forma part la Coell). Jaume Saltó, que es postula

proclamació

La junta electoral territorial
valida els 74 aspirants a les
28 vocalies dels diferents
sectors empresarials
com a aspirant a la presidència
de la Cambra i que compta amb
el suport de Joan Simó, que no
opta a la reelecció després de
28 anys al càrrec, forma part
de la primera candidatura. I a
la de Foment del Treball figura
Josep Maria Gardeñes, president de la Coell, que de moment
no ha confirmat si aspira a la
presidència.
La votació està prevista entre
els dies 2 i 7 de maig i serà exclusivament telemàtica, per la
qual cosa les empreses han de
disposar d’un certificat digital.
El dia 8 de maig es podrà votar
en una terminal a la seu de la
Cambra. Després es constituirà
el ple, que al juny escollirà el
president. Aquestes eleccions
se celebraran amb cinc anys de
retard, ja que les últimes van
ser el 2010.
Al contrari que a Lleida, a
les eleccions de la Cambra de
Tàrrega no hi haurà disputa ja
que es van presentar deu candidats per a les deu vocalies
de les quals consta el ple, així
com la Pimec com a organització empresarial. L’aspirant a la
presidència és l’empresari Carles Giribet, que substituirà Delfí
Robinat.

Jaume Saltó.

Josep Maria Gardeñes.

tots els candidats presentats

Candidatures per sufragi dels
electors següents a la Cambra
Indústries extractives no
metàl·liques, petroli, energia i
aigua (s’elegeix un membre)
– Rafh Scp
– Àrids Daniel SA
Extracció, producció de
metalls, productes metàl·lics,
maquinària i equips (un)
– Horfasa Grupo Empresarial SL
– Mecano Camp
– Centre de Serveis Tecnològics
SLU
– Iniciatives de Comunicacions
Géminis SL
Altres indústries
manufactureres (un)
– Altinco SL
– Recubrimientos y Fibras SL
– Juan Borniquel Saboya y
Vicente Borniquel Saboya CB
– Ros 1 SA
Indústries alimentació,
begudes i tabac (tres)
– Agro Masot SA
– Roma Infraestructures i Serveis
SAU
– Areste y Teixidó SL
– Voltes SLU
– Cafés Batalla 2000SL
– Camp Foment Mailenc i Secció
de Crèdit SCCL
Construcció (tres)
– Jorfe Instal·lacions SL
– José Antonio Romero Polo SA
– Fornés SA
– Sorigué SAU
– Projectes Urbans del Segrià SL
– Benito Arnó e Hijos SAU
Comerç i reparacions. Cinc
grups.
(S’elegeix un membre)
– Ilerda Serveis SA
– Magatzem del Perruquer SL
– Tarròs Pintures i Decoració SL
– Supsa Supermercats Pujol SL
– Unipreus SL

(un)
– Ilerda Serveis SA
– Fridecal SA
– Supsa Supermercats Pujol SL
– Mecano Camp SA
(un)
– Comercial Llaràs SL
– Supsa Supermercats Pujol SL
(un)
– Electrónica Saltó SL
– Tarròs Pintures i Decoració SL
– Supsa Supermercats Pujol SL
– Unipreus SL
– Ricomack SLU
(un)
– Dressing Balaguer SL
– Joieria González Roldán SL
– Optimercado SL
– Cristina Bonet Laseras
– Unipreus SL
Hostaleria (dos)
– Templarios SA
– Celleret del Segre SL
– Supsa Supermercats SL
Transport, emmagatzematge i
comunicacions (dos)
– Vectio Serveis SL
– Transerveto SL
– Transportes Tarragona SAU
Mediació financera (un)
– Cudós II SL
– CaixaBank SA
Activitats immobiliàries i de
lloguer i serveis empresarials.
Quatre grups
(S’elegeix un membre)
– Consulting Economía Local SL
– Germans Postius Comunitat
Bens
– Aquamar 2006 SL
– Josep Maria Esteve Olomí
(un)
– Ecostudi Sima SLP
– Centre de Serveis Tecnològics
SLU
– Servicios Microinformática SA
– Iniciatives de Comunicacions
Géminis SL

(un)
– Kreum SA
– Pretecsa SL
(un)
– Casas Asesoramientos y
Servicios SA
– Corpvoltes SL
– Organitzacions Empresarials de
Lleida Fundació Privada-OELL
– Plus Discount SL
– Federació Provincial
d’Empresaris de Comerç
Lleida-Fecom
Altres serveis destinats a la
venda. Tres grups.
(S’elegeix un vocal)
– Centre Integral de FP Ilerna SL
– Forum 2001 SL
(dos)
– Federació Farmacèutica SCCL
– Confederació d’Organitzacions
Empresarials - COELL
– Supsa Supermercats Pujol SL
– AP! Lleida Associació
Professional d’Empresàries
– Antonio Postius Robert
(un)
– Lleida Fleming Cultura SL
– Gimnàs Lleida SL

Candidatures elegibles (4
membres) de les
organitzacions empresarials
Pimec, micro, petita i mitjana
empresa de Catalunya
Jaume Saltó Albareda
Eulàlia Blasi Cerdà
Ramon Batalla Casanovas
Pilar Marqués Jiménez
Foment del Treball Nacional FEPIME Catalunya
Josep Maria Gardeñes Solans
Maria Rosa Eritja Casadellà
Lucrecia Rodríguez Martínez
Pere Roqué Oro
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sanitat

Més de 200
aspirants a
les oposicions
a zelador
❘ lleida ❘ Un total de 238 persones van participar en l’examen de les oposicions de zelador de l’Institut Català de la
Salut (ICS) que van tenir lloc
diumenge passat al campus
de Cappont de la Universitat
de Lleida (UdL). Segons va
indicar la conselleria de Salut, a Lleida hi havia convocades 301 persones i l’índex
de participació va ser dels
més alts de Catalunya, ja
que va arribar al 80%. L’ICS
ofereix en aquesta convocatòria d’oposicions 471 places
d’aquesta categoria professional a tot Catalunya. L’ICS
també ha convocat per a
aquest any oposicions d’auxiliar administratiu, infermer
i auxiliar d’infermeria i les
proves se celebraran durant
els pròxims mesos.

economia

La Paeria paga
proveïdors en
6,53 dies
❘ lleida ❘ El període mitjà de
pagament de la Paeria va ser
de 6,53 dies durant el mes de
desembre del 2018, segons
les xifres del ministeri d’Hisenda, deu dies menys que
durant el mateix període de
l’any anterior. Les dades també reflecteixen que l’ajuntament té 12,7 milions d’euros
pendents de pagament. El
període mitjà a Catalunya va
ser de 34,07 dies. L’administració estatal calcula la xifra
des de l’abril amb una nova
metodologia, segons la qual
totes les administracions van
reduir el termini.

medi ambient

Concentració
contra el canvi
climàtic
❘ lleida ❘ El moviment Fridays
For Future, una iniciativa en
la qual els estudiants del tot
el món demanen a la classe
política més implicació per
combatre el canvi climàtic,
celebrarà el seu primer acte
a la capital del Segrià aquest
divendres que ve amb una
concentració a la plaça Paeria
a les 18.30 hores. Hi estan
cridats a participar tots els
col·lectius estudiants i joves
de la ciutat. El Fridays For
Future va nàixer l’any 2015
i és present en desenes de
països.

