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Noves mesures per evitar la
saturació de la xarxa de fibra
òptica
Amb la finalitat d'intentar reduir al màxim el nivell de saturació de la xarxa de
fibra òptica, l'empresa que gestiona el servei ha proposat al Ceeilleida limitar
l'ús de determinades aplicacions que, per norma general, s'utilitzen
ocasionalment, però que en el moment d'utilitzar-se suposen un detriment de la
capacitat de la línia, perjudicant a la resta d'usuaris.
En aquet sentit, i a partir d'ara, l'ús d'aplicacions relacionades amb jocs, P2P,
xarxes socials, actualitzacions, video i audio es farà amb un consum màxim de
10 Mb d'ample de banda (un 20% de la capacitat total). En aquest grup, no
s'inclouen aplicacions d'emmagatzemantge cloud (DropBox, Drive o similars), ni
videoconferència (Lync, Skype, WebEx o similars).
Tot i això, si detecteu alguna incidència que pugui estar relacionada amb
aquestes limitacions, afectant al ritme de treball habitual, preguem ens ho
comuniqueu per poder prendre les mesures correctores necessàries.
Així mateix, tot i aplicades aquestes modificacions, es considera que per part
dels usuaris ja hi ha un ús responsable de la xarxa, i es recomana, en la mesura
que sigui possible, realitzar tasques o executar aplicacions de gran consum en
horaris de baixa ocupació.

Atenció!, el dilluns 10 i dimarts 11
queda prohibit utilitzar l'aigua de
l'aixeta
Com és habitual cada any per aquestes dates, i per tal de procedir a la neteja i
desinfecció del sistema d'abastiment d'aigua del Complex la Caparrella, durant
el dilluns 10 i dimarts 11 de juliol estarà totalment prohibit qualsevol ús de
l'aigua de l'aixeta.

Càpsula formativa aquest dijous al
Ceeilleida: "La gestió i la percepció
de conflictes"
Inscriviu-vos aquí.

Taller sobre l'àmbit econòmic,
fiscal i jurídic de l'empresa
cooperativa
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la col·laboració
de GLOBALleida, ofereix, dins del programa aracoop, un taller sobre l'àmbit econòmic,
fiscal i jurídic sobre l'empresa cooperativa, amb l'objectiu de facilitar un assessorament
adequat als professionals, consultors i assessors perquè assessorin i formin més i millor
en matèria cooperativa.

Ajudes per incorporar les TIC a les
Pimes
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida informa de la Convocatòria
Pública d'ajudes per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en
el marc del Programa TICCámaras finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea en un 50%. L’altre 50% estarà finançat segons
les bases del projecte, entre la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç de Lleida
i la pròpia empresa beneficiaria.
Més informació.

Convocatòria d'ajudes al teixit
empresarial de l'Ajuntament de
Lleida
L'Ajuntament de Lleida ha convocat ajudes per al teixit empresarial. Són ajuts
econòmics que estan adreçats a persones que tenen negocis de nova creació o
negocis ja existents que vulguin ampliar o millorar la seva activitat al municipi de
Lleida. Les bases de la convocatòria les podeu consultar en el BOP del passat
30 de juny. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 15 de setembre.

Cursos intensius d'anglès i francès
(gestió comercial) a la Cambra de
Comerç
Inscripcions anglès
Inscripcions francès

Fòrum d'inversió d'Acció, aquest
dijous
Tots els emprenedors i inversors teniu una cita a Barcelona al Fòrum d’Inversió
d’ACCIÓ. És l’escenari dels millors projectes empresarials i una jornada única
per conèixer i per donar-vos a conèixer. Acció també ofereix el mateix dia un
interessant Esmorzar d'Innovació: "Com convertir-se en un campió de l'SME
Instrument".

Novetats de finançament
L'Institut de Crèdit Oficial (ICO) posa a disposició d'empreses i autònoms
finançament en condicions avantatjoses. Les Línies ICO 2017 faciliten
finançament a aquells projectes que impulsin el creixement de l'economia,
especialment, la inversió, la innovació i la internacionalització de les empreses.
Pots consultar el Butlletí Informatiu de les Línies ICO 2017

