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Els lleidatans perden un
punt de poder adquisitiu
Els convenis a la província només preveuen un increment salarial
del 0,77% || Registrats una desena per a 10.454 treballadors
LLEONARD DELSHAMS

Jornada sobre lideratge empresarial a Lleida
❘ LLEIDA ❘ Pimec Lleida va organitzar ahir una jornada sota el
títol Tarda de lideratge empresarial a Lleida, amb Amador
Vallmayor, director general deVichy Catalan, en un conegut
restaurant de Lleida.
ÒSCAR ROQUÉ

Imatge de la jornada celebrada ahir a la Cambra de Comerç sobre la gestió de recursos humans.

Farré rep la nova cúpula d’UGT de Lleida
❘ LLEIDA ❘ El delegat del Govern de la Generalitat, Ramon Farré, va rebre ahir al matí la nova comissió executiva de la UGTTerres de Lleida, encapçalada per la seua presidenta, Núria
Solé.
XAVIER GOÑI

Demostració ‘in situ’ de l’agricultura de precisió
❘ RAIMAT ❘ Els assistents al IX Congrés d’Agricultura de Precisió, que avui dijous es clausura a Lleida, van tindre ocasió de
veure in situ els avanços en aquesta disciplina gràcies a una
demostració a les vinyes de Raimat.

L. GARCÍA/J. MARTÍNEZ

❘ LLEIDA ❘ La pujada salarial mitjana pactada als convenis
col·lectius registrats en el primer semestre d’aquest any va
ser del 0,77% a Lleida. Suposa que els lleidatans han perdut més d’un punt de poder adquisitiu tenint en compte que
l’última dada de l’IPC interanual a la província se situava
en l’1,9%. La pujada salarial a
l’Estat ha sigut de 0,65%, mentre que la inflació se situa en el
2,1%.
Segons dades publicades ahir
pel ministeri d’Ocupació, els
salaris van caure al juny per
primera vegada des del març,
quan la variació salarial era de
0,55%, mentre que el mateix
mes de l’any passat es va situar en l’1,69%. Les dades del
ministeri indiquen que la pu-

jada salarial pactada als convenis d’empresa a Lleida es va
situar, fins al juny, en el 0,46%,
mentre que va arribar fins al
0,79% als convenis d’un altre
àmbit. Per la seua part, algunes empreses amb conveni propi o mitjançant clàusules de
desvinculació salarial han optat per la baixada de salaris per
evitar altres mesures “més traumàtiques”, com els acomiadaments.
Fins al juny d’aquest any, les
autoritats laborals van registrar 10 convenis col·lectius a la
província, amb efectes sobre
4.663 empreses i 10.454 treballadors. Set dels convenis registrats fins al juny eren d’empresa, amb 368 treballadors
afectats, i tres eren convenis
d’un altre àmbit i donaven empara a 10.086 treballadors.

Lleida debat
sobre gestió de
recursos humans
■ Adecco va organitzar
ahir a la Cambra de Comerç de Lleida la jornada Tecnologia al servei
dels recursos humans, en
què Ismael Bertrán, director de recursos humans
de Supsa, Supermercats
Pujol, i Xavier Moreno,
adjunt a la direcció de recursos humans de la CorporacióAlimentària Guissona, van explicar els seus
models de gestió per competències i van posar de
manifest els beneficis que
l’esmentat model té sobre
la cultura empresarial.

RECOMANACIÓ DE REG
NECESSITATS SETMANALS D’AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS (M3/HA). SETMANA: DEL 10 AL 16 DE JULIOL DEL 2013

Cultius

GlobaLleida analitza els préstecs bancaris
❘ LLEIDA ❘ GlobaLleida va organitzar ahir una jornada a la Llotja dirigida a tots els emprenedors i empresaris que volen conèixer la metodologia que utilitzen els bancs per analitzar
les empreses que sol·liciten préstecs.
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PER AL REG D’OLIVERA I AMETLLER, A L’ESTIU, AL CONTRARI DEL QUE PUGUI SEMBLAR, N’HI HA PROU AMB UN REG DE MANTENIMENT. ELS PERÍODES FISIOLÒGICS
MÉS CRÍTICS SÓN A LA PRIMAVERA, SOBRETOT, I PASSAT L’ESTIU.
Càlcul realitzat amb dades de la XAC, setmana del 3-7 al 9-7. Les recomanacions es refereixen a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb
plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat d’aigua, ajusteu-ne les dosis. Per convertir la dosi de m3/ha a l/arbre, s’ha de dividir entre 10 el valor
de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació. Dades més específiques a l’eina de recomanacions de reg de RuralCat a www.ruralcat.net o a l’Oficina
del Regant (ECA de Tàrrega).

