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ECONOMIA

Equip i digitalització, claus
per a l’èxit de l’empresa

L’Ibex puja un 1,56% i voreja
els 9.900 punts
p.
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LABORAL CONTRACTACIÓ

CONFERÈNCIES

El 92% dels contractes firmats a
Lleida al maig van ser temporals

Margallo estarà
a la Trobada
al Pirineu

Encara que augmenta lleugerament la concertació dels de caràcter indefinit || La
taxa d’ocupació dels menors de 25 anys a Catalunya supera el 70 per cent
SEGRE

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Al maig es van firmar un
total de 20.050 contractes, dels
quals 18.447 eren temporals, la
qual cosa suposa el noranta-dos
per cent, sent el percentatge més
alt de tot Catalunya, on la mitjana és del 86,77 per cent, segons
les dades de l’Observatori del
treball, dependent de la conselleria de Treball.
En el costat positiu, aquesta
xifra és un 13,1 per cent inferior al de maig del 2017, quan
van ser 21.243 els contractes
temporals firmats.
Paral·lelament, malgrat que
el mes passat es van firmar de
forma global menys contractes,
un 12,1 per cent menys, els contractes indefinits van augmentar
lleugerament, concretament un
1,19 per cent, passant dels 1.584
el maig de l’any passat als 1.603
de maig d’aquest any.
En l’acumulat dels cinc primers mesos de l’any es constata una caiguda del 5,37 per
cent dels contractes firmats a
la província, 3.650 menys que
fa un any.
Tanmateix, els contractes
temporals representen el 87,90
per cent del total i el 12,10 per
cent restants van ser indefinits.
En comparació amb el mateix
període de temps, la firma de
contractes indefinits aquest any
és un 8,1 per cent major mentre que la firma de contractes
eventuals va descendir un 6,96
per cent.
En un altre ordre de coses,
segons un estudi de l’empresa de
recol·locació Randstad, més de

UGT i CCOO
desconvoquen
les protestes
n CCOO i UGT han decidit desconvocar les mobilitzacions que havien programat a tot Espanya per
a aquest dissabte, després
d’atansar posicions amb
CEOE i Cepyme per tancar l’acord interconfederal
de negociació col·lectiva
que negocien des de fa
mesos.
Els sindicats asseguren
que d’aquesta manera
volen “donar una última
oportunitat a la negociació”, encara que de moment encara no s’ha arribat a cap acord.

Imatge d’arxiu d’una oficina d’ocupació a Lleida.

set de cada deu joves menors de
vint-i-cinc anys de Catalunya,
en concret el 70,5 per cent, es
troben actualment treballant,
sent el percentatge més elevat
des dels últims deu anys.
En termes absoluts, a Catalunya 189.100 joves treballen,
un 4,6 per cent més que el 2017
però un 39,3 per cent menys que
l’any 2008.
Per nivell de formació, els
professionals menors de vint-icinc anys amb estudis superiors
són els que registren més taxa
d’ocupació (el 78,7 per cent), seguits dels que tenen educació
secundària (el 60,6 per cent) i
els que han cursat educació primària (el 42,7 per cent).

NOMENAMENT INSTITUCIÓ

CÀRNIES

Crítiques als sindicats en el
conflicte amb el Grupo Jorge
n La representant del sindicat COS i la plataforma Càrnies en lluita va assegurar
ahir a Lleida que no donaran validesa a cap acord al
qual arribin el Grupo Jorge i
els sindicats CCOO i UGT a
Catalunya després de la primera reunió celebrada divendres passat a la seu de la
conselleria de Treball, asse-

gurant que aquests sindicats
no tenen ni tan sols representació a la planta de Le Porc
Gourmet de Santa Eugènia
de Berga. A més va assegurar
que els treballadors no donen
suport a la convocatòria de
vaga que han anunciat tant
UGT com CCOO davant de
l’empresa aragonesa per al
proper dia 18.

CASA REIAL

Hernández de Cos, nou
cap del Banc d’Espanya
❘ MADRID ❘ El nou governador del
Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, va prometre ahir el
càrrec al Palau de la Zarzuela en
presència de Felip VI, del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i de les ministres
de Justícia, Dolores Delgado,
i d’Economia, Nadia Calviño.
Durant la cerimònia de presa de
possessió, com ja va ocórrer en
les de Sánchez i els seus ministres, no hi va haver presència de
símbols religiosos. Hernández

de Cos, que té a l’esquena l’haver estat assessor del Consell
Executiu del Banc Central Europeu entre 2004 i 2007 i director
general d’Economia i Estadística del Banc d’Espanya fins a
l’actualitat, va ser designat durant els últims dies del Govern
popular de Mariano Rajoy, cosa
que va aixecar certa polèmica
davant la possibilitat que la moció de censura contra l’Executiu,
ja presentada llavors pel PSOE,
podria tirar endavant.

Hernández de Cos va prometre ahir el càrrec davant del rei i el Govern.

❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’exministre
José Manuel García-Margallo, que va ocupar la cartera d’Afers Exteriors i de
Cooperació entre els anys
2011 i 2016, participarà en
el debat de la 29a Trobada
Empresarial al Pirineu a la
Seu d’Urgell sobre el rumb
i el futur de la UE, previst
per a aquest divendres. García-Margallo intervindrà en
substitució de Josep Borrell,
que no pot assistir a aquesta cita per motius d’agenda
després del seu nomenament
com a ministre d’Exteriors al
Govern de Pedro Sánchez.

MOROSITAT

Denuncien ardits
per ajornar
pagaments
❘ MADRID ❘ La Plataforma Multisectorial contra la Morositat
va advertir ahir que algunes
companyies grans, “principals infractors” de les lleis
contra la morositat, estan
dissenyant nous mecanismes
per pagar els proveïdors fora del termini legal, però simulant que compleixen amb
la llei. Aquest és el cas del
“confirming amb avançament obligatori”, en el qual el
proveïdor és obligat contractualment a l’avançament d’un
pagament confirmat en la data i al cost que al contractista
principal li convingui.

FRAU

Investiguen el
cap d’Audi pel
‘dieselgate’
❘ MUNIC ❘ La Fiscalia Estatal de
Munic va anunciar ahir que
investiga al màxim responsable del fabricant automobilístic Audi, Rupert Stadler,
per presumpte frau en relació
amb el cas de manipulació
d’emissions contaminants.
La Fiscalia investiga Stadler
i un altre alt càrrec d’Audi,
els domicilis dels quals van
ser examinats segons mitjans locals, per presumpta
responsabilitat indirecta en
l’emissió de certificats falsos
d’aquestes emissions i en relació amb vehicles dièsel comercialitzats a Europa.

