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Tall de subministrament del servei
de fibra òptica aquest divendres,
12 de maig, durant una hora
Aquest divendres, 12 de maig, es tallarà durant una hora, entre les 13:00 i les
14:00 hores, el servei de subministrament de fibra òptica, per portar a terme
treballs de millora del servei. Us demanem disculpes per les molèsties
derivades per aquest tall de servei.

Nous tarjetons divulgatius del
CEEILleida
A partir d'avui mateix podreu veure en les nostres instal·lacions nous tarjetons
sobre els serveis que ofereix el CEEILleida.

Per estalviar energia: nou polsador
de llum a la sala de descans del
CEEI 3
Amb l'objectiu d'estalviar energia, s'ha instal·lat un nou polsador a la sala de
descans del CEEI 3 que activa la llum i l'aire condicionat, i que es desconnecta
a través d'un temporitzador al cap d'una hora.

Servei de copisteria
Teniu a la vostra disposició un servei de copisteria en el qual, a més de poder
fer fotocòpies, té habilitat un espai amb el material necessari per poder
enquadernar documents vosaltres mateixos. També està a la vostra disposició
una màquina de destrucció de documents, que facilita el reciclatge de
paper. Més informació

La taxa sobre begudes ensucrades
incrementa en 5 cèntims el preu de
la llauna
L'entrada en vigor de la nova taxa sobre les begudes ensucrades farà
incrementar en 5 cèntims el preu de la llauna de beguda que teniu a disposició
en les màquines de vending insta·lades en el CEELleida.

Acte de presentació de Reempresa
a Tàrrega
Aquest dimecres 10 de maig tindrà lloc a Tàrrega la presentació de
Reempresa, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de
Catalunya. És un nou model d’emprenedoria que fomenta la
continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en
la propietat i direcció. La persona que reemprèn agafa el testimoni en la gestió
d’una empresa ja existent (cedent), comprant-la en la seva totalitat per
continuar-ne l’activitat. Així, aporta a l’empresa una renovadora línia
d’actuació. Més informació. L'acte està previst a les 12:30 hores a la seu
del Consell Comarcal de l'Urgell.

Agenda
- 8, 9 i 10 de maig: Taller per a la realització d'un pla d'empresa.
- 18 de maig: Càpsula formativa: Tinc Linkedin. Com l’utilitzo per a la recerca

de feina.

