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Tota la plantilla d’Alier
inicia avui un ERO temporal
Després de ratificar ahir l’eliminació de l’expedient d’extinció
per a 34 treballadors ||A l’espera de notícies sobre inversors

EMPRESESLABORAL

Les pancartes contra l’ERO a la paperera continuen penjades pels carrers de Rosselló.

ÓSCAR MIRÓN

J. MARTÍNEZ
❘ ROSSELLÓ ❘ La plantilla d’Alier
de Rosselló va ratificar ahir el
preacord assolit la setmana pas-
sada entre la direcció de la pa-
perera i el comitè d’empresa
pel qual es paralitza l’ERO d’ex-
tinció d’ocupació de 34 treba-
lladors presentat fa unes setma-
nes per transformar-lo en un
ERO de suspensió i de reduc-
ció de tots els empleats, a cau-
sa de les negociacions que s’es-

tarien duent a terme per part
de la paperera amb un possible
inversor.

Segons el secretari del comi-
tè d’empresa d’Alier, JosepMa-
ria Bonilla, aquests expedients
de regulació d’ocupació tem-
porals, que comencen avui ma-
teix i finalitzaran el 31 demarç,
donen una mica de tranquil·li-
tat als treballadors durant un
temps.Així mateix, va dir que
els esmentats ERO no arriba-

ran a finalitzar-se, ja que abans,
en tres o quatre setmanes,
s’haurien de donar a conèixer
els resultats de les negociacions
que estaria duent a terme l’em-
presa amb futurs inversors. La
creu de la moneda rauria que,
en cas d’arribar l’esmentat ca-
pital a l’empresa, el nou inver-
sor podria decidir retallades de
llocs de treball molt més trau-
màtiques de fins al 50% dels
140 treballadors actuals.

❘ BARCELONA ❘ Banc Sabadell
tancarà l’any 2013 amb una
quota de mercat de l’11,4 per
cent en particulars i del
30,5% en empreses a Espa-
nya, segons va explicar ahir
el conseller delegat de l’enti-
tat, Jaume Guardiola, en la
trobada anual amb directius
del banc.

Guardiola també va pre-

sentar el nou pla estratègic
2014-2016, que compta amb
tres pilars: transformació, ren-
dibilitat i internacionalitza-
ció.

En aquest sentit, el direc-
tiu va explicar que l’objectiu
és fer convergir la rendibili-
tat de les entitats adquirides
amb els nivells de rendibili-
tat històrics del banc.

Banc Sabadell assoleix
una quota de l’11,4%

BANCACOMPTESPARTICULARS

LaCEOE ajornaal2015el finalde lamoderació salarial

❘ MADRID ❘ El president de la CEOE, Juan Rosell, va indicar ahir
que la patronal espera que el 2015 es puguin incrementar els
salaris més que el 0,6% plantejat en l’acord de negociació
col·lectiva 2012-2014, ja que això voldrà dir que l’economia
creix i que hi ha creació d’ocupació.

El FROB rep sis ofertes per Novagalicia Banco

❘ MADRID ❘El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB)
ha rebut sis ofertes vinculants per a la compra del 88,33%
del capital de Novagalicia Banco (NCG), segons ha informat
en un comunicat. Entre les propostes en ferm es troben les de
BBVA, CaixaBank, Santander, Banesco, Guggenheim i JC
Flowers, en aliança amb OakTree. D’altra banda, el ple del
Senat va aprovar el projecte de llei de Caixes d’Estalvis i Fun-
dacions Bancàries, amb els vots a favor del PP i el PNB i l’abs-
tenció del PSOE i CiU.

El cost laboral puja un 0,2%al tercer trimestre

❘ MADRID ❘ El cost laboral mitjà per treballador i mes (que inclou
les remuneracions i les cotitzacions socials) va ascendir a
2.460,64 euros en el tercer trimestre, la qual cosa suposa un
augment del 0,2% respecte al mateix període de l’exercici
anterior, va informar ahir l’Institut Nacional d’Estadística
(INE).Amb aquest repunt es posa fi a la ratxa negativa que
s’havia anat acumulant des del segon trimestre del 2012.

MERCATS

LLOTJADEREUS

16 DE DESEMBRE DEL 2013

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS
Pollastre blanc 1,07 +0,10 €/kg
Pollastre groc 1,13 = €/kg
Gallina lleugera (inf.) 0,07 = €/kg
Gallina lleugera (sup.) 0,08 = €/kg
Gallina sem. 2.400 g 0,45 = €/kg
Gallina sem. 2.250 g 0,40 = €/kg
Gallina sem. 2.000 g 0,38 = €/kg
Gallina pesant 0,82 = €/kg
Gall 0,18 = €/kg
CONILLS
Conill jove 2,35 = kg viu
Conill adult 0,50 = kg viu
CORDERS
Extra -12,5 kg 6,73 = €/kg
Primera -12,5 kg 6,43 = €/kg
Extra 12,5-15 kg 6,55 = €/kg
Primera 12,5-15 kg 6,25 = €/kg
PORCÍ ENGREIX
PORC
Grassos pas. pes 1,260 -0,005 €/kg
Del país 1,290 -0,005 €/kg
Races pures 1,310 -0,005 €/kg
GARRÍ
14-15 kg recollida 43,85 +2,16 unitat
14-15 kg partida 52,57 +2,16 unitat
BOVÍ
VEDELLA
Extra 4,65 +0,01 €/kg
Primera 160-200 kg 4,56 +0,01 €/kg
VEDELL
De 190 a 200 kg 4,24 +0,01 €/kg
De 220 a 250 kg 4,21 +0,01 €/kg
Creuat color
De 220 a 250 kg 4,28 +0,01 €/kg
De 250 a 280 kg 4,25 +0,01 €/kg

OUS BLANCS I ROSSOS
(XL) Súper 1,50 = dot.
(L) Grans 1,27 +0,01 dot.
(M) Mitjans 1,22 +0,01 dot.
(S) Petits 1,08 +0,01 dot.
AMETLLES EN GRA
Comuna 5,90 = €/kg
Llargueta 7,60 = €/kg
Marcona 8,40 = €/kg
Mollar 5,90 = €/kg
Mallorca 5,90 = €/kg
AMETLLES EN CLOSCA
Mollar 1,80 = €/kg
Rofes 1,75 = €/kg
Pelones 4,00 = €/kg
PINYONS
Pes brut sobre rendiment
Castella 44,50 -0,25 €/kg
Andalusia 44,50 -0,25 €/kg
PISTATXOS
Kerman 20/22 5,00 = €/kg
Kerman 28/30 3,85 = €/kg

LLOTJADEBARCELONA

17 DE DESEMBRE DEL 2013

Producte €/Tm

CEREALS I LLEGUMINOSES
Panís CE 184,00
Panís importació 176,00
Blat panificable 223,00
Blat farratger s/c/d 218,00
Blat farratger s/c/o Tarr. disponible 219,00
Sorgo importació s/c/o Tar. 197,00
Sègol s/c/o Tarr. 180,00
Ordi 64 PE CE s/c/d 183,00
Mill importació groc 385,00
Escaiola CE 730,00
Pèsol farratger disponible 268,00
Pèsol farratger CE disponible 272,00

GARROFA
Trossejada Tarr. granel 207,00
Farina Tarr. granel 200,00
FARINES I TORTÓS
Soja nacional 47% 440,00
Soja importació 47% 440,00
Gira-sol 28/30% Profat 180,00
Gira-sol 34% prot. des-gen 225,00
Colza importació 00 34/36% Profat 268,00
Farina de peix nac. 60% granel 890,00
Farina de peix Xile Sup. 70% 1.295,00
Farina d’alfals 177,00
SEGÓ
De blat fins 165,00
VARIS
Polpa seca remolatxa g. Pellets nov-des 224,00
Llet en pols descremada 3.380,00
Sèrum de llet esprai import. 60/10 E. 795,00
Sèrum de llet esprai nac. 70/12 E. 1.005,00
Greix importació 3º/5º 700,00
Greix nacional 3º/5º 700,00
Llard 1a 745,00
Llard 2a 735,00
Oli de palma 695,00
Oli de soja 704,00
Melassa 160,00
LLEGUMS (MÍNIM 5 TM)
Llenties de Salamanca gegant s/c
Llenties de la Manxa 7/9 mm 840,00
Llenties de la Manxa 6/7 mm 689,00
Llenties importació EUA regular 876,00
Llenties importació EUA Pardina 892,00
Mongetes carrilles 1.060,00
Mongetes importació EUA 1.430,00
FRUITA SECA
Ametlla gra (llargueta pell) 9.250,00
Ametlla gra (Marcona) 12.700,00
Ametlla gra (comuna) 8.600,00
Pinyons gra (Catalunya) 44.500,00

LLOTJADEBELLPUIG

DEL 16 AL 22 DE DESEMBRE

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS
Pollastre Broiler blanc 1,07 +0,10 kg viu
Pollastre Broiler groc 1,13 = kg viu
Gallina lleugera 0,13 = kg viu
Gallina semipesant:
1.900 a 2.100 g 0,54 = kg viu
2.100 a 2.300 g 0,57 = kg viu
2.300 a 2.500 g 0,62 = kg viu
Pesant 0,82 = kg viu
Gall 0,18 = kg viu
Pollastre sacrif. blanc 1,80 +0,15 kg can.
Pollastre sacrif. groc 1,71 = kg can.
CONILLS
Conill viu 2,35 = kg viu
CORDER
De 19 a 23 kg 3,25 = kg viu
De 23 a 25 kg 3,05 = kg viu
De 25 a 27 kg 2,85 = kg viu
De 27 a 29 kg 2,70 = kg viu
De 29 a + 2,50 = kg viu
OVELLA
Primera 0,60 =
Segona 0,35 =
Tercera 0,24 =

Producte Cotització

RAMADERIA ECOLÒGICA
BOVÍ (vedella) 200-240 kg+240 kg
(E) 4,81 4,57
(U) 4,57 4,33
(R) 4,48 4,24
OVÍ (corder)
20-22 kg 73,50
22-24 kg 72,03
24+ kg 70,59
EQUÍ (poltre) 240 kg a +
(E) 4,34

(U) 4,11
(R) 4,03
CARAGOL Granja Comerç
Bover 4,50 10,00

Producte Cot. Dif. Unitat

CLAS. EUROPEA OUS BLANCS I ROSSOS
(XL) +73 1,04 = dot.
(L) 73-63 0,79 = dot.
(M) 63-53 0,76 = dot.
(S) 53 a - g 0,58 = dot.

Varietat/Calibre MÍN. MÀX.

AGRICULTURA
PRÉSSEC ROIG
61-67 s.c. s.c.
PARAGUAIÀ
61+ s.c. s.c.
NECTARINA GROGA
61-67 s.c. s.c.

Varietat/Calibre FN AC

PERA BLANQUILLA
58+ 0,55-0,65 –
PERA CONFERENCE
60+ 0,47-0,57 –
POMA GOLDEN
70+ 0,40-0,50 –
POMA GOLDEN SUPREME
70+ 0,45-0,55 –
POMA GALA 70% COLOR
70+ 0,50-0,55 –
POMA GALA 60% COLOR
65+% 0,35-0,40 –
POMA GRANNY SMITH
70+ 0,30-0,40 –
POMA FUJI
70+ 0,55-0,60 –
POMA ROJA AMERICANA
70+ 0,40-0,45 –


