26

SEGRE
Dijous, 12 de desembre del 2013

ECONOMIA

LEGISLACIÓ LABORAL

ASSEGURANCES RAMADERIA

Les pimes de Lleida, contra
eliminar ajudes del Fogasa

Agroseguro estudia
fraccionar el pagament
de les primes ramaderes

Roig diu que demostra que el Govern central no recolza la petita
empresa || La mesura costa uns 3 milions a la província
❘ LLEIDA ❘ L’esmena del PP per la
qual s’eliminarien les aportacions del Fons de Garantia Salarial (Fogasa) al cost dels acomiadaments objectius i procedents que fan empreses amb
menys de 25 empleats, ha aixecat una veritable polseguera i ha indignat la patronal de
petites i mitjanes empreses Pimec a Lleida. En l’actualitat, el
Fogasa es fa càrrec del pagament de 8 dels 20 dies d’indemnització en cas d’acomiadament de treballadors d’empreses amb un volum d’ocupació inferior als 25 llocs de treball quan l’empresa s’hi vegi
forçada fonamentalment per
causes econòmiques.
El màxim responsable de Pimec a Lleida, Francesc Roig,
considera que és “una molt mala notícia i demostra que les
petites i mitjanes empreses
compten molt poc per als legisladors. El Govern central diu
que vol recolzar les pimes, però 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 consultat amb els afectats i sense donar-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 regulació d’ocupació perquè no el
podran pagar i es veuran obligades a presentar un expedient concursal i tancar”, es va
lamentar.
En la mateixa línia es va pronunciar ahir la Confederació
Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme).
Les crítiques es van repetir
des dels sindicats UGT i

LES REACCIONS
EFE

tuació econòmica actual. Entre aquestes, destaquen
l’adaptació dels productes per
oferir més possibilitats de cobertura a un menor cost.També l’increment de fins a un
40% del percentatge de bonificació màxima que pot obtenir un assegurat amb bons
resultats o l’ajustament a la
baixa en les línies de risc.
Agroseguro va destacar
l’esforç del ministeri d’Agricultura, que per a aquest
exercici ha establert un pressupost 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 milions més.

La ministra 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 segona rosca de la reforma laboral”. La portaveu va dir que quan el ministre d’Economia, Luis de Guindos, “va anunciar una segona reforma laboral per estalviar 2.500 milions” d’euros en el pròxim
exercici, els socialistes van pronosticar que “els trauria de la reducció 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 (Fogasa) hagin d’afectar els treballadors que ja estan immersos en
un expedient de regulació d’ocupació (ERO) o les empreses insolvents. Segons va assegurar el mateix Merino, que la reforma entri en vigor el pròxim 1 de gener no significa que afecti els 180.000
expedients de regulació d’ocupació que actualment estan en tramitació.
CCOO, que consideren que
amb aquesta mesura hi pot haver acomiadaments en petites
empreses i que els treballadors
no cobrin la indemnització, ni
tan sols la mínima legal establerta 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 milions d’euros en tot l’Estat a
l’any, dels quals uns tres correspondrien a les comarques
de Lleida.

CRISI LABORAL

Pimec advoca per salaris dignes i
rebutja sous per sota de l’SMI
❘ BARCELONA ❘ El president de la
patronal Pimec, Josep González, va reconèixer ahir que moltes empreses han aprofitat la
crisi i la reforma laboral per imposar salaris “indignes”, una
mala pràctica, i va advertir que
està “bastant generalitzada” i
que no ajuda la competitivitat
del país.
González va reclamar també que es potenciïn i flexibilitzin els contractes a temps parcial i va lamentar l’alt nombre

❘ MADRID ❘ L’Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los SegurosAgrarios
Combinados (Agroseguro) estudia la possibilitat de fraccionar el pagament de la línia
en les assegurances de bestiar a partir de l’any que ve.
Aquesta és una de les mesures previstes per Agroseguro
anunciades pels seus responsables, després d’una reunió
amb el president de la Comissió d’Agricultura al Congrés,
Josep Ignasi Llorens, i amb
portaveus de grups parlamentaris i diputats de la Comissió.
La societat asseguradora
preveu altres mesures pensades per esmorteir la difícil si-

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 legislatura ha comportat un procés
d’ajustament salarial que, segons la seua opinió, encara no
ha conclòs.
Malgrat tot, va admetre que
“moltes vegades” les empreses, tant grans companyies com
pimes i de qualsevol sector, han

aprofitat el nou context econòmic 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 va mostrar optimista i va augurar un
cert augment del consum de les
famílies, però va matisar, finalment, que continuaran morint
empreses mentre el crèdit no
torni a fluir.

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 serveis per a les persones i per a les empreses, on es desenvolupen i promouen programes d’ocupació.

GlobaLleida, amb les
empreses socials

Jornada del Sabadell a
Lleida amb 100 firmes

❘ LLEIDA ❘ GlobaLleida comptarà amb un espai propi en
el II BusinessWith SocialValue, que se celebra avui a
Barcelona, per donar a conèixer les actuacions en emprenedoria social, i acompanyarà nou empreses de
Lleida que donen feina a
més de 650 persones.

❘ LLEIDA ❘ El Banc Sabadell es
reunirà avui a la Cambra de
Comerç de Lleida amb més
de cent empreses per analitzar l’impacte de la creació del mercat únic de pagaments en euros (SEPA). La
novetat és prevista que entri en vigor el pròxim 1 de
gener.

Celsum de Rosselló
tancarà avui les portes

Les deslocalitzades no
tornaran ajuts

❘ ROSSELLÓ ❘ L’empresa Celsum,
del grup paperer Alier, 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 tindran la indemnització mínima de 20 dies.

❘ MADRID ❘ La Comissió d’Ocupació del Congrés va rebutjar ahir, amb l’únic vot en
contra del PP, una iniciativa d’ERC per demanar al
Govern que obligui les empreses que deslocalitzin la
seua producció a tornar els
ajuts i subvencions públiques que hagin rebut.

