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ECONOMIA

ATUR ESTADÍSTICA

Lleida torna a superar els 30.000
parats al sumar-ne 2.771 a l’octubre
L’augment percentual és el més gran de Catalunya, amb un 8,11 per cent || No
obstant, en termes interanuals la desocupació ha baixat, igual que a tot l’Estat
❘ LLEIDA ❘ El nombre d’aturats a
la província de Lleida va descendir en 1.215 persones a l’octubre en comparació amb el mateix mes del 2012, encara que
respecte al setembre va ascendir un 8,11%, un total de 2.271
més, fins a assolir els 30.265,
l’augment percentual més alt de
tot Catalunya, segons el Servei
d’Ocupació de Catalunya. Encara que l’atur acumula dos mesos
consecutius d’augments, en termes interanuals, Lleida suma
cinc mesos seguits de caiguda de
la desocupació.
A l’octubre, l’atur va augmentar en 1.177 persones en el sector serveis, en 1.132 en el de
l’agricultura, en 65 en la indústria i en 3 en l’apartat de persones sense ocupació anterior, i va
baixar en 106 persones en el sector de la construcció. Aquestes
xifres demostren que el final de
les campanyes turística i agrícola de l’estiu és el que ha motivat
l’increment del nombre de parats.
A Catalunya, la xifra d’aturats
va pujar en 12.921 persones a
l’octubre, un 2,08% més que el
mes anterior, i situa el total en
633.832. Respecte al 2012, el
nombre de desocupats va disminuir en 12.474. Al conjunt de
l’Estat, l’atur va pujar en 87.028
persones, un 1,84% més respecte al setembre, fins als
4.811.383.Tot i l’augment mensual, en termes interanuals l’atur
va descendir a l’octubre per primer cop des del maig de 2007,
al registrar-se 22.138 parats.
La notícia a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

LLEONARD DELSHAMS

Expedient sancionador
a Telefónica i Yoigo
❘ MADRID ❘ La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha obert
un expedient sancionador a
Telefónica i aYoigo a l’entendre que els acords assolits per
totes dos per a l’ús o desplegament de xarxes de telefonia mòbil i de distribució comercial podrien ser restrictius per a la competència.

Amancio Ortega ven la
seua participació a NH
❘ MADRID ❘ Pontegadea Inversiones, societat d’Amancio Ortega, ha subscrit un contracte per vendre al grup xinès
HNA la participació del
4,059% que té en el capital
de NH Hoteles, un percentatge valorat en uns 50,9 milions d’euros.

La despesa en vi a les
llars puja un 4,3%
❘ MADRID ❘ La despesa en vi a les
llars va augmentar un 4,3%
fins al setembre, amb 686,1
milions d’euros, després d’una
pujada del preu mitjà del
7,5%, mentre que el volum
va caure un 2,9%, fins als
298,5 milions de litres, segons
l’Observatori Espanyol del
Mercat delVi.
L’oficina del SOC del carrer Acadèmia, atapeïda ahir d’aturats.

La UE vol mesures “més contundents” contra l’atur
■ El vicepresident de la Comissió i responsable d’Assumptes Econòmics, Olli Rehn, va
afirmar ahir que la reforma laboral aprovada per Espanya
l’any passat comença a tindre
“efectes positius” i que la taxa d’atur s’està estabilitzant,
però va demanar al Govern de
Mariano Rajoy “mesures molt
contundents” per combatre la
desocupació, especialment entre els joves.
“L’atur és el tema crucial a
Espanya”, va dir Rehn durant
la roda de premsa de presentació de les previsions econòmiques de Brussel·les, que va-

ticinen que la taxa d’atur baixarà lleugerament des del límit del 26,6 per cent de mitjana aquest any fins al 26,4 el
2014 –davant del 25,9 per cent
que preveu el Govern– i el
25,3 per cent el 2015.
“Som plenament conscients
de l’alt nivell d’atur a Espanya,

MILLORA DEL PIB

Brussel·les preveu que el
PIB espanyol retrocedirà
l’1,3% el 2013 i creixerà
un 0,5% el 2014

que exigeix mesures molt contundents per millorar l’ocupació i especialment donar feina
als joves espanyols, que la necessiten molt”, ha insistit el
responsable d’Assumptes Econòmics.
D’altra banda, la Comissió
Europea (CE) va millorar lleugerament les perspectives de
l’economia d’Espanya per
l’any 2013, que espera que el
seu producte interior brut
(PIB) retrocedeixi l’1,3 per
cent, i va subratllar que el país tornarà al creixement el
2014 amb un increment del
0,5 per cent.

La borsa espanyola
torna a les pèrdues
❘ MADRID ❘ L’Íbex 35 va tornar
ahir a pèrdues després de la
lleu pujada de l’inici d’aquesta setmana i es va deixar un
0,79% al tancament del mercat. El selectiu va retrocedir
així als 9,795 punts.

Augmenta la despesa en
R+D a les empreses
❘ MADRID ❘ La despesa de les empreses espanyoles en R+D ha
passat del 0,48 per cent del
PIB l’any 2001 al 0,7 per cent
el 2011, però encara es troba
per sota de la mitjana de
l’OCDE, segons informa l’Institut d’Estudis Econòmics
(IEE).

UNIÓ EUROPEA SANCIÓ

LABORAL EMPRESES

La UE multarà sis bancs
per manipular l’Euríbor

El comitè d’empresa d’Alier demana
que es negociïn prejubilacions

❘ BRUSSEL·LES ❘ Les autoritats de la
Unió Europea (UE) ultimen la
imposició d’una multa a sis dels
majors bancs europeus per la
presumpta manipulació dels tipus d’interès de referència en la
zona euro, segons van indicar
ahir fonts coneixedores.
En concret, els bancs sancionats seran Deutsche Bank,
JPMorgan, HSBC, RSBC, Crédit Agricole i Société Générale.
Per la seua part, el banc britànic Barclays no serà sancionat

❘ ROSELLÓ ❘ El comitè d’empresa
d’Alier de Rosselló demanarà
a la direcció que es negociïn
prejubilacions davant de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) temporal que planteja l’empresa.Antonio Pinos,
director general d’Alier, va explicar entre dilluns i ahir a la
plantilla dels cinc torns de la
planta de Rosselló les intencions de l’empresa després d’haver plantejat la setmana passada un expedient de regulació

per les autoritats de Brussel·les
a l’haver sigut l’entitat que va
posar en alerta les autoritats sobre la trama, van apuntar les
fonts.
La multa, que podria assolir
fins al 10 per cent dels ingressos
globals de cada entitat, representa el primer càstig imposat
per Brussel·les en el marc d’una
investigació global sobre la manipulació dels diferents indicadors de referència del mercat interbancari.

d’ocupació (ERE) temporal i rotatori de sis mesos a la totalitat
de la plantilla, 140 treballadors,
i el tancament de la seu filial
Celsum, perdent-se 20 llocs de
treball, i de les seues oficines a
Barcelona, que suposarà l’extinció de 12 llocs de treball més.
Segons els treballadors, el tancament de Celsum podria ser
efectiu en 15 dies. A partir
d’ara, s’iniciarà el procés de negociació de l’ERO entre la direcció i els treballadors després

del preceptiu període de consultes i la seua aprovació, que
podria determinar-se en uns dos
mesos, però segons el comitè
d’empresa, espera que se solucioni com més aviat millor.
Per la seua part, l’ajuntament
de Rosselló va emetre ahir un
comunicat en el qual manifesta tot el seu suport als treballadors, i es posa a disposició de
les dos parts perquè les negociacions siguin satisfactòries per
a tothom.

