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Les pimes de Lleida, contra
eliminar ajudes del Fogasa
Roig diu que demostra que el Govern central no recolza la petita
empresa || Lamesura costa uns 3milions a la província

LEGISLACIÓLABORAL

❘ LLEIDA ❘ L’esmena del PP per la
qual s’eliminarien les aporta-
cions del Fons de Garantia Sa-
larial (Fogasa) al cost dels aco-
miadaments objectius i proce-
dents que fan empreses amb
menys de 25 empleats, ha ai-
xecat una veritable polsegue-
ra i ha indignat la patronal de
petites i mitjanes empreses Pi-
mec a Lleida. En l’actualitat, el
Fogasa es fa càrrec del paga-
ment de 8 dels 20 dies d’in-
demnització en cas d’acomia-
dament de treballadors d’em-
preses amb un volum d’ocupa-
ció inferior als 25 llocs de tre-
ball quan l’empresa s’hi vegi
forçada fonamentalment per
causes econòmiques.

El màxim responsable de Pi-
mec a Lleida, Francesc Roig,
considera que és“unamolt ma-
la notícia i demostra que les
petites i mitjanes empreses
compten molt poc per als le-
gisladors. El Govern central diu
que vol recolzar les pimes, pe-
rò la realitat és molt diferent”,
va afirmar.

A més, es va queixar que
l’esmena del PP s’ha presentat
a les Corts sense haver consul-
tat amb els afectats i sense do-
nar-li publicitat.“Ho fan per la
porta del darrere”, va afirmar.
Considera així mateix que es
demostra la pressió del “lobby
de les grans empreses i que les
petites compten molt poc. Hi
haurà empreses que no podran
fer un petit expedient de regu-
lació d’ocupació perquè no el
podran pagar i es veuran obli-
gades a presentar un expedi-
ent concursal i tancar”, es va
lamentar.

En la mateixa línia es va pro-
nunciar ahir la Confederació
Espanyola de la Petita i Mit-
jana Empresa (Cepyme).

Les crítiques es van repetir
des dels sindicats UGT i

CCOO, que consideren que
amb aquesta mesura hi pot ha-
ver acomiadaments en petites
empreses i que els treballadors
no cobrin la indemnització, ni
tan sols la mínima legal esta-
blerta per la reforma laboral
del PP, que és de 20 dies per
any treballat.

Consideren que es tracta
d’una nova retallada als més

febles de l’economia en plena
crisi. La mesura afecta més del
95% d’empreses de Lleida, ja
que són pimes, va explicar
Roig. Segons càlculs d’UGT, la
mesura suposaria un “estalvi”
per al Fogasa d’uns 314 mili-
ons d’euros en tot l’Estat a
l’any, dels quals uns tres cor-
respondrien a les comarques
de Lleida.

Laministra d’Ocupació, de nou a l’ull de la polèmica.

PSOE. La portaveu del PSOE al Congrés, Soraya Rodríguez, es va
mostrar ahir convençuda que la reducció dels pagaments del Fons
de Garantia Salarial (Fogasa) suposa el “començament de la sego-
na rosca de la reforma laboral”. La portaveu va dir que quan el mi-
nistre d’Economia, Luis de Guindos, “va anunciar una segona re-
forma laboral per estalviar 2.500 milions” d’euros en el pròxim
exercici, els socialistes van pronosticar que“els trauria de la reduc-
ció de les prestacions d’atur i del Fogasa”.

PP. El portaveu adjunt del PP al Congrés Rafael Merino va negar
ahir que els canvis que afectaran el Fons de Garantia Salarial (Fo-
gasa) hagin d’afectar els treballadors que ja estan immersos en
un expedient de regulació d’ocupació (ERO) o les empreses insol-
vents. Segons va assegurar el mateix Merino, que la reforma en-
tri en vigor el pròxim 1 de gener no significa que afecti els 180.000
expedients de regulació d’ocupació que actualment estan en tra-
mitació.
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Pimec advoca per salaris dignes i
rebutja sous per sota de l’SMI

CRISI LABORAL

❘ BARCELONA ❘ El president de la
patronal Pimec, Josep Gonzá-
lez, va reconèixer ahir quemol-
tes empreses han aprofitat la
crisi i la reforma laboral per im-
posar salaris “indignes”, una
mala pràctica, i va advertir que
està “bastant generalitzada” i
que no ajuda la competitivitat
del país.

González va reclamar tam-
bé que es potenciïn i flexibi-
litzin els contractes a temps par-
cial i va lamentar l’alt nombre

d’Expedients de Regulació
d’Ocupació (ERO) que anul·len
els jutges.

Segons el president de Pimec,
la reforma laboral aprovada pel
Govern del PP aquesta legisla-
tura ha comportat un procés
d’ajustament salarial que, se-
gons la seua opinió, encara no
ha conclòs.

Malgrat tot, va admetre que
“moltes vegades” les empre-
ses, tant grans companyies com
pimes i de qualsevol sector, han

aprofitat el nou context econò-
mic i laboral per incomplir el
salari mínim establert i pagar
sous “miserables”.

González va constatar que
l’economia està millorant, així
com les expectatives per al
2014, any per al qual es vamos-
trar optimista i va augurar un
cert augment del consum de les
famílies, però va matisar, final-
ment, que continuaran morint
empreses mentre el crèdit no
torni a fluir.

❘ MADRID ❘ L’Agrupación Espa-
ñola de EntidadesAsegura-
doras de los SegurosAgrarios
Combinados (Agroseguro) es-
tudia la possibilitat de fracci-
onar el pagament de la línia
en les assegurances de besti-
ar a partir de l’any que ve.
Aquesta és una de les mesu-
res previstes perAgroseguro
anunciades pels seus respon-
sables, després d’una reunió
amb el president de la Comis-
sió d’Agricultura al Congrés,
Josep Ignasi Llorens, i amb
portaveus de grups parlamen-
taris i diputats de la Comis-
sió.

La societat asseguradora
preveu altres mesures pensa-
des per esmorteir la difícil si-

tuació econòmica actual. En-
tre aquestes, destaquen
l’adaptació dels productes per
oferir més possibilitats de co-
bertura a unmenor cost.Tam-
bé l’increment de fins a un
40% del percentatge de bo-
nificació màxima que pot ob-
tenir un assegurat amb bons
resultats o l’ajustament a la
baixa en les línies de risc.

Agroseguro va destacar
l’esforç del ministeri d’Agri-
cultura, que per a aquest
exercici ha establert un pres-
supost d’uns 200 milions
d’euros per a la subvenció de
la línia de les assegurances
agràries, que recentment s’ha
vist incrementat en 35 mili-
ons més.

Agroseguro estudia
fraccionar el pagament
de les primes ramaderes

ASSEGURANCESRAMADERIA

GlobaLleida, amb les
empreses socials
❘ LLEIDA ❘ GlobaLleida comp-
tarà amb un espai propi en
el II BusinessWith SocialVa-
lue, que se celebra avui a
Barcelona, per donar a co-
nèixer les actuacions en em-
prenedoria social, i acom-
panyarà nou empreses de
Lleida que donen feina a
més de 650 persones.

Els serveis de programes d’ocupació, a debat
❘ LLEIDA ❘ El Col·legi de Gestors de Lleida, conjuntament amb
el de Graduats Socials de Lleida i el Servei d’Ocupació de
Catalunya, va analitzar ahir en una jornada la cartera de ser-
veis per a les persones i per a les empreses, on es desenvo-
lupen i promouen programes d’ocupació.

Jornada del Sabadell a
Lleida amb100 firmes
❘ LLEIDA ❘ El Banc Sabadell es
reunirà avui a la Cambra de
Comerç de Lleida ambmés
de cent empreses per ana-
litzar l’impacte de la crea-
ció del mercat únic de paga-
ments en euros (SEPA). La
novetat és prevista que en-
tri en vigor el pròxim 1 de
gener.

CelsumdeRosselló
tancarà avui les portes
❘ROSSELLÓ ❘ L’empresa Celsum,
del grup papererAlier, està
previst que finalitzi avui la
seua activitat, la qual cosa
suposarà l’acomiadament
dels 19 treballadors. La
companyia acumula 18 anys
d’història i els empleats tin-
dran la indemnització míni-
ma de 20 dies.

Les deslocalitzades no
tornaran ajuts
❘ MADRID ❘ La Comissió d’Ocu-
pació del Congrés va rebut-
jar ahir, amb l’únic vot en
contra del PP, una iniciati-
va d’ERC per demanar al
Govern que obligui les em-
preses que deslocalitzin la
seua producció a tornar els
ajuts i subvencions públi-
ques que hagin rebut.


