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La forta demanda de la Xina estira a 
l’alça la cotització del porc.
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Les últimes cotitzacions a 
Mercolleida i a Balaguer.
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Vall Companys 
“legalitza” falsos 
autònoms

EMPRESA

❘ EJEA DE LOS CABALLEROS ❘ L’em-
presa lleidatana Vall Com-
panys i els sindicats CCOO 
i UGT van firmar divendres 
un acord per posar fi als “fal-
sos autònoms” a l’escorxador 
de Cárnicas Cinco Villas, si-
tuat a la localitat aragonesa 
d’Ejea de los Caballeros, 
abans del 30 d’octubre. El 
pla avalat per les dos parts 
implicades contempla la re-
gularització progressiva dels 
cooperativistes, que passaran 
a estar sotmesos al règim ge-
neral i quedaran subscrits al 
conveni estatal de la indús-
tria càrnia.

Les grans de 
l’Ibex guanyen 
un 12% enguany

BORSA

❘ MADRID ❘ Els beneficis obtin-
guts per les grans empreses 
de l’Ibex-35 han experimen-
tat un descens del 12 per 
cent, fins als 10.133 milions 
d’euros, en els tres primers 
mesos d’aquest any, en com-
paració amb els guanys que 
van obtenir durant el mateix 
període del 2018. En aquest 
sentit, els grups més impor-
tants del selectiu madrileny 
no havien vist descendir els 
seus beneficis trimestrals a 
doble dígit des de feia tres 
anys. En canvi, van augmen-
tar un 2,7% els ingressos, 
amb 130.887 milions.

Renovaran la 
ventilació en 
oficines del SOC

ADMINISTRACIÓ

❘ LLEIDA ❘ El Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) ha 
tret a licitació pública un 
contracte per renovar les 
instal·lacions frigorífiques i 
tèrmiques de les oficines a 
Balaguer, Tremp i Vielha e 
Mijaran. El pressupost és de 
155.547,13 euros, més IVA 
de 32.664,90 euros, i con-
templa actuacions similars en 
tretze oficines més de l’atur 
distribuïdes per tot el terri-
tori català, majoritàriament 
a la ciutat de Barcelona i la 
seua àrea d’influència, però 
també a la zona d’Amposta 
o de Ripoll.

Sala d’espera de l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

I. CHIVA

❘ LLEIDA ❘ La prestació mitjana que 
van ingressar els aturats lleida-
tans durant el primer trimestre 
del 2019 va ser la més elevada 
de l’últim lustre, segons es des-
prèn del balanç que va publi-
car el ministeri de Treball. En 
aquest sentit, la paga mitjana 
dels desocupats de la demar-
cació fins al mes de març es va 
situar en els 895,48 euros. Per 
la seua banda, durant el ma-
teix període de l’any anterior, 
la mitjana s’havia instal·lat en 
els 870,79 euros, i el 2015 va 
ser de 860,66 euros. D’aquesta 
manera, en un any, s’ha incre-
mentat en 24,69 euros i, en cinc, 
fins a 34,82 euros. En sintonia 
amb aquest augment, també es 

La paga mitjana dels aturats de 
Lleida és la més elevada del lustre
Durant el primer trimestre, de vora 900 € || La Seguretat Social destina 36,85 milions 
a sufragar aquestes prestacions fins al març, en 41.151 pagaments individuals

TREBALL BALANÇ

❘ BARCELONA ❘ Les assemblees de 
treballadors de Nissan afiliats a 
Sigen-Usoc, CCOO i UGT van 
ratificar a les reunions que es 
van celebrar ahir el preacord 
assolit dijous amb la direcció 
de la companyia per a la reta-
llada de plantilla de sis-centes 
persones, a través de 550 pre-
jubilacions i cinquanta baixes 
voluntàries incentivades. Fonts 
de Sigen-Usoc –majoritari en 
els comitès d’empresa– van ex-
plicar que a la seua assemblea 

no hi va haver vots contraris al 
preacord dels afiliats i que van 
recollir noves propostes però 
que “no alteren la filosofia final 
de l’acord”. La secció sindical 
de CCOO a Nissan va informar 
al seu compte de Twitter que la 
seua afiliació va aprovar “per 
unanimitat el text del preacord” 
a l’assemblea, a la qual va assis-
tir el secretari general del sindi-
cat a Catalunya, Javier Pacheco.
Així mateix, la secció sindical 
d’UGT a Nissan Zona Franca i 

Montcada també va informar 
que l’assemblea d’afiliats va re-
tificar amb un 85 per cent dels 
vots el preacord d’aquest dijous 
que, a més de les prejubilacions, 

inclou la “garantia per part de 
la direcció d’una inversió de 70 
milions en una planta de pintura 
a la Zona Franca”.

El preacord contempla un 
pla de prejubilacions amb una 
compensació del 85% del sala-
ri net fins a la jubilació als 63 
anys –procés que anirà del 13 
de juny a març del 2020– i un 
pla de baixes incentivades, amb 
adhesió voluntària fins al 31 de 
març del 2020.

A finals del mes de març la 
direcció de Nissan va comuni-
car que els plans per garantir el 
futur de la fàbrica de Barcelona 
passaven per un ajustament del 
20% de la plantilla davant de 
la caiguda de la producció dels 
últims anys.

Els treballadors de Nissan accepten l’ERO 
que acomiadarà sis-centes persones

LABORAL AUTOMOCIÓ

CAIGUDA DE VENDES

Nissan va plantejar al març 
l’ajustament de la plantilla 
davant de la caiguda de la 
producció dels últims anys

va moure a l’alça la quantitat 
destinada per la Seguretat So-
cial fins al març per sufragar 
aquests ajuts. Dels poc menys 
de 35,58 milions del 2018, que 
es van repartir en 40.855 pa-
gaments individuals, als 36,85 
milions d’aquest any, distribuïts 
en 41.151 entregues.

En concret, durant el mes de 
març, últim amb dades dispo-
nibles, la Seguretat Social va 
desemborsar més d’11,81 mi-
lions d’euros per fer front als 

ajuts per atur dels lleidatans. 
La major part d’aquests fons, 
fins a 8,76 milions, van anar 
a parar al finançament de les 
prestacions contributives per 
desocupació, mentre que 2,68 
milions més es van destinar a 
l’abonament dels subsidis. En 
menor mesura, 376.000 euros 
es van consignar per a la ren-
da activa de reinserció, mentre 
que els 2.000 euros restants van 
finançar programes d’activació 
d’ocupació. En aquest sentit, la 

quantia mitjana de la paga per-
cebuda pels aturats amb dret a 
prestació contributiva va acabar 
el mes de març en els 808,70 
euros. Això la converteix en la 
menor de Catalunya i la situa 
en la línia del que perceben els 
oscencs, amb 806,20 €, els coru-
nyesos, amb 804 € o els lleone-
sos, amb 810,20 €. En el conjunt 
de Catalunya, la despesa de la 
Seguretat Social per sufragar 
tots els ajuts a l’atur va ascendir 
a 236.260.000 euros a l’abril.

LA DADA

895,48
EUROS

És la prestació mitjana que van 
ingressar els aturats lleidatans 
durant els tres primers mesos 
de l’any.

36,85
MILIONS D’EUROS

És la quantitat de diners paga-
da per la Seguretat Social per fi-
nançar els ajuts a l’atur a Lleida 
entre el gener i el març.


