
CAMBRA DE COMERÇ

La Cambra de Comerç de Lleida acogió ayer un taller sobre la materia

TONY ALCÁNTARA

LLEIDA •  El presidente de honor 
del Instituto Vasco de Competitivi-
dad  de la Universidad de Deusto, 
José Luis Larrea, lamentó ayer en 
el marco de un taller que impartió 
en la Cambra de Comerç de Lleida 
que “la crisis ha tapado el discurso 
de la innovación”, hecho que valo-
ró negativamente, ya que “la com-
petitividad se tiene que basar en 
la innovación”. Larrea reclamó “un 
cambio de cultura y de chip” y re-
conoció que son tiempos de hacer 
ajustes “pero sin dejar de apostar 
por la innovación”.

El reconocido experto en temas 
de innovación impartió su taller 
ante una veintena de empresarios 
de las comarcas de Lleida, a los 
que manifestó que “cuando han 
venido maldadas y se ha aposta-
do por innovación, en este caso se 
ha ido por el buen camino, y si no 

se ha hecho es que es el reflejo de 
que no te acabas de creer que este 
concepto es de vital importancia”.

Larrea, que acudió a Lleida invi-
tado por la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), considera que 
muchas empresas y organizacio-
nes se han quedado en el estadio 
de la calidad, es decir, en conse-
guir procesos que aseguren la pro-
ducción correcta, y anima a dar el 
paso para pasar a marcar el objeti-
vo de la innovación.

Larrea: “La crisis ha 
tapado a la innovación”

]  El economista 
vasco afirma que 
es básica para 
alcanzar 
competitividad
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LLEIDA •  Representantes de 25 
países se dan cita desde ayer en 
la Universitat de Lleida para parti-
cipar en el Congreso Internacional 
Eurotherm Seminar Advances in 
thermal energy storage, un even-
to que aborda las principales no-
vedades relacionadas con la ener-

gía térmica. El congreso pone en-
cima de la mesa temas como los 
nuevos materiales para conservar 
la energía, los métodos numéricos 
o el almacenaje térmico aplicado 
a los sistemas de energía renova-
ble. El congreso se prolongará has-
ta mañana.

Los máximos especialistas en 
energía térmica, en la UdL
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El congreso se inauguró ayer en el Centre de Cultures de Cappont

BUBA MIHAYLOVA

EDICTE
de 23 de maig de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent a 35 municipis de 
Ponent.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la sessió de 30 de abril de 2014, va adoptar, entre d’altres, l’acord 
següent:

Exp.: 2014 / 053772 / L
Normes de planejament urbanístic. Municipis de Ponent, als termes municipals de L’Albagés, Albesa, Alcanó, 
Algerri, Almatret, Aspa, Belianes, Bellmunt d’Urgell, Bovera, Castelló de Farfanya, Ciutadilla, Cubells, La Granade-
lla, Granyena de les Garrigues, Ivorra, Massalcoreig, Montoliu de Segarra, Nalec, Ossó de Sió, El Poal, Bellaguarda, 
Preixana, Puiggròs, Sarroca de Lleida, Seròs, El Soleràs, Sunyer, Tarroja de Segarra, Els Torms, Torrebesses, 
Torrelameu, Verdú, Vilanova de Meià, Sant Martí de Riucorb i Ribera d’Ondara

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, vista la proposta de la Ponència Tècnica, acorda:

-1 Aprovar inicialment les “Normes de planejament urbanístic. Municipis de Ponent”, redactat pel Servei de planifi-
cació urbanística de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i tramitades per la Comissió Territori-
al d’Urbanisme de Lleida en virtut del que determina l’article 84 del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-2 Suspendre a partir del 12 de maig de 2014, d’acord amb l’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’atorgament de llicències, la tramitació de planejament derivat i d’instru-
ments de gestió urbanística i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial que 
siguin incompatibles amb les determinacions de les Normes aprovades inicialment o posin en risc l’aplicació del 
nou planejament una vegada aprovades definitivament. 

La suspensió abasta els municipis de l’Albagés; Albesa; Alcanó; Algerri; Almatret; Aspa; Belianes; Bellaguarda; 
Bellmunt d’Urgell; Bovera; Castelló de Farfanya; Ciutadilla; Cubells; la Granadella; Granyena de les Garrigues; 
Ivorra; Massalcoreig; Montoliu de Segarra; Nalec; Ossó de Sió; el Poal; Preixana; Puiggròs; Ribera d’Ondara; 
Sant Martí de Riucorb; Sarroca de Lleida; Seròs; el Soleràs; Sunyer; Tarroja de Segarra; els Torms; Torrebesses; 
Torrelameu; Verdú i Vilanova de Meià, en els àmbits concrets que es delimiten en els plànols subjectes a suspensió 
de llicències que s’exposen a informació pública d’acord amb l’article 8.5.a del TRLU. 

La durada d’aquesta suspensió és fins a l’aprovació definitiva de les Normes de planejament, i com a màxim pel ter-
mini d’un any a comptar des de la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb els criteris i objectius i propòsit de les Normes que ara es tramiten, aquesta suspensió no afectarà, en 
cap cas, a la tramitació del pla d’ordenació urbanística municipal de cada municipi. 

-3 Exposar les Normes de planejament a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar de l’endemà de la dar-
rera publicació obligatòria, mitjançant la publicació de la part dispositiva d’aquest acord al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya i a la inserció d’un anunci en dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
supramunicipal, a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes.

-4 Donar coneixement per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública així com garantir la consul-
ta de les Normes per aquests mitjans.

-5 Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als organismes sectorials i administracions 
públiques afectades següents:

- Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.
- Secretaria de Medi Ambient i Sosteniblitat
- Institut Geològic de Catalunya 
- Agència Catalana de l’Aigua
- Departament d’Agricultura: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat; Subdirecció General 
 d’Infraestructures Rurals
- Departament de Cultura: Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
- Departament d’Interior: Direcció General de Protecció civil, Direcció General de Prevenció i Extinció 
 d’Incendis i Salvaments
- Departament d’Empresa i Ocupació: Direcció General de Comerç; Direcció General de Turisme; Direcció 
 General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial; Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la 
 Informació
- Departament de Salut 
- Diputació de Lleida. Direcció General de Carreteres.
- Direcció General de Transports i Mobilitat. Subdirecció General de Ports i Aeroports, pel que fa a les 
 servituds aeronàutiques als municipis d’Albesa, Algerri i Torrelameu; i posterior informe preceptiu de la 
 Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento.  
- Confederación Hidrogràfica del Ebro
- Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras del Estado (en relació amb A2), pel que fa al 
 municipi de Ribera d’Ondara. 
- Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles, pel que fa al municipi de Ribera d’Ondara.
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), pel que fa al municipi de Ribera d’Ondara.

-6 Atorgar, simultàniament al tràmit d’informació pública, audiència als ajuntaments afectats, per un termini d’un 
mes, d’acord amb l’article 85.7 del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
per remissió de l’article 84.2.

-7 Així mateix, atorgar simultàniament al tràmit d’informació pública audiència als ajuntaments l’àmbit dels quals 
confini amb el dels municipis objecte del pla, de conformitat amb l’article 85.7 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

- 8  Notificar aquest acord als ajuntaments afectats.

Contra l’acord anterior, en tant que es tracta d’un simple acte de tràmit que no decideix directament ni indirecta en 
el fons de l’assumpte, ni impedeix la continuació del procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable a 
drets o interessos legítims, no es pot interposar cap recurs, sens perjudici que es pugui al·legar oposició a l’esmen-
tat acord per a la seva consideració a la resolució que posi fi al procediment, de conformitat amb el que disposa 
l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Lleida, 23 de maig de 2014 

Raquel González Gállego
Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida
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