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Preocupació del turisme
lleidatà per l’expansió de
plataformes com Airbnb
Aquestes pàgines ofereixen lloguers
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Els safareigs d’Agramunt van
acollir dimecres la jornada Fem
Safareig, a través de la qual tothom que va voler, va poder tornar a rentar roba com es feia
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de fa uns anys estan detectant
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hem detectat que hi ha propietaris que lloga els seus habitatges
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tracta com un lloguer d’un habi-

Èxit en els avistaments guiats
d’óssos a Tavascan, on s’han
pogut veure 5 exemplars
A
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ment hi ha una població d’entre 35 i 40 exemplars d’óssos.
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Explorer, amb seu a Tavascan,
organitza expedicions a la munde poder veure ossos. En les
tres expedicions que ha realitzat
aquest 2017 els clients han poL’èxit d’aquesta empresa rau
en la preparació prèvia, segons
explica el seu responsable Ieltxu
Azkarate. L’èxit dels avistaments
es deu, en gran part, a les mol-
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L
gir fa dos anys de la mestra saM
A P
a omplir els safareigs.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
Serveis Territorials a Lleida

plataformes tributessin igual que

durant els darrers anys en zones
rurals, una modalitat d’allotjacals i una limitada regulació
La directora de Turalcat, Montserrat Coberó, va explicar que des
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Agramunt torna a omplir els
safareigs per rentar la roba

Lleida
REDACCIÓ
El sector de l’hostaleria es mostra
preocupat per l’augment de plataformes digitals, com la coneguda Airbnb, que ofereixen lloguer
de cases o apartament a preus
molt baixos. El president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, JoC
que són una competència directa
de sector i que el problema està
bàsicament en la legislació, “que
és el primer que s’hauria de regular perquè els propietaris del

Aquest és un tema que també preocupa a La Confederació de Turisme Rural (Turalcat)
que fa unes setmanes va alertar
d’un creixement descontrolat del
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Els clients de
Piros Explorer
han realitzat 3
expedicions
tes hores que passa el guia a la
muntanya caminant per l’hàbitat de l’ós i escollint els llocs
més idonis i amb més seguretat
per l’observació de l’animal amb
els clients. Equips de rastreig de
l’empresa pugen dies abans a la
muntanya per preparar l’expeguien per les zones.

la directora de Turalcat.
Montserrat Coberó va posar
de relleu que normalment, tant
als hotels com als apartaments
càmpings, s’aplica un 10% més
s’hauria d’aplicar també aquest

UN ESTIU ENTRE
DINOSAURES ALS
PIRINEUS. Visitar els
jaciments d’ous i petjades

habitualment no visitables
dels museus són algunes
de les propostes per a públic familiar que ofereixen
el Museu de la Conca Dellà
D

21 COMERÇOS DE
GUISSONA ja tenen el
seu web en català. L’Associació de Comerciants de
Guissona en col·laboració
amb la Fundació puntCAT
han fet possible el programa de digitalització comerçlocal.cat al municipi. La
bona rebuda, ja que s’han
registrat 21 dominis .cat.

Anunci d informació pública sobre la modi cació de l autorització
administrativa i l aprovació del projecte d execució de les
instal·lacions de gas natural pel subministrament i distribució de
gas natural, al nucli urbà de Ponts, del terme municipal de Ponts.
(exp.25-00013546-2017).
D acord amb el que preveuen la Llei 34/1998, de 7 d octubre,
del Sector d hidrocarburs, modi cada per la Llei 12/2007, de 2
de juliol; el Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre pel qual
es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització,
subministrament i procediments d autorització d instal·lacions
de gas natural, modi cat pel Reial decret 942/2005, de 28 de
juliol; el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s aprova
el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles
gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG
01 a 11; els articles 17 de la Llei de 16 de desembre de 1954,
sobre expropiació forçosa, i 56 del seu Reglament, aprovat pel
Decret de 26 d abril de 1957, se sotmet a informació pública el
projecte d instal·lació de gas natural que es detalla a continuació.
Referència: DICT25-00013546-2017.
Peticionari: Gas Natural Catalunya SDG, SA.
Objecte: addenda al projecte tècnic per a sol·licitar l autorització
administrativa i aprovació del projecte executiu de transformació a
gas natural de les instal·lacions existents subministrades amb gas
liquat del petroli, i la construcció de les instal·lacions de distribució
de gas natural, planta satèl·lit de GNL i planta provisional de GLP,
al terme municipal de Ponts.
Terme municipal afectat: Ponts.
Característiques principals de les instal·lacions:
Planta provisional de GLP
Marca: LAPESA
Model: LP4880A
Capacitat: 4.880 litres
Tipus: Aeri
Diàmetre: 1.200 mm
Longitud: 7.980 mm
Superfície total recinte:18,40 m 2
Planta satèl·lit de GNL
Capacitat d emmagatzematge: 30 m 3
Cabal d emissió màxim: 446 m3 (n)/h
Pressupost: 448.739,61 euros.
Descripció del traçat:
Xarxa de distribució mitjançant canonada soterrada que discorre
íntegrament pel nucli de la població de Ponts.
La planta de GNL se situa a la nca amb referència cadastral núm.
0410402CG5401S0001GI, que es correspon amb la parcel·la 2,
del polígon 04104, de la població de Ponts.
Es publica perquè totes les persones o entitats que es considerin
afectades puguin examinar el projecte i, si s escau, presentar les
al·legacions que creguin oportunes, als Serveis Territorials del
Departament d Empresa i Coneixement a Lleida, av. del Segre,
núm. 7, en el termini de 20 dies a comptar des de l endemà de la
publicació d aquesta Anunci.
Lleida, 15 de juny de 2017
Ramon Alturo Lloan, Director dels Serveis Territorials a Lleida

