
OcupacióElsectorgenerarà
mésde30.000llocsdefeina
Durant els quatre primersmesos

de l’any, el turismeha generat

10.000ocupacions a l’Estat. Pro-
bablement, la xifra inclou entre

30.000 i 40.000places vincula-

des ambel sector el 2011, segons

les previsions de l’Aliança per a

l’Excel·lència Turística (Exceltur)

després d’extrapolar a l’àmbit es-

tatal els 7.000 llocs de feina cre-
ats en el centenar dedestinaci-

ons turístiques analitzades. Ex-

celtur demana als governs

autonòmics queprioritzin el tu-

risme en aquesta legislatura.•
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TelefónicaDevers110
treballadorsdeBalearses
podranacolliral’ERO
Entre 110 i 120 treballadors de

Telefónica a les Illes es podrien

acollir a l’Expedient deRegula-

ció d’Ocupació queproposa la

companyia per a la plantilla
que té a l’Estat. Així ho recone-

gué ahir la responsable de la

secció sindical deCCOOaTele-

fónica-Balears,María Jesús

Frutos.• E.P.

Petroli Senseacordal’OPEPperaugmentar-nelaproducció
L’OPEPno aconseguí ahir cap acordper augmentar la producció de

petroli, demanera que la quota queda inalterada i esmanté en 24,8

milions de barrils diaris. “Per desgràcia, el consens noha estat possi-

ble”, declarà el secretari general de l’OPEP,Abdal·là Salemel-Badri.•
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MADRIDElmercat immobiliari ha

tornat a la crua realitat. Després

d’un esperançador 2010 gràcies

als incentius fiscals, el sector de

compravenda de cases només ha
tancat 74.540 transaccions en tres

mesos arreude l’Estat. Això supo-

sa un 30% menys que en el ma-

teix període de l’any passat, se-

gons l’estadística de transaccions

immobiliàries publicada pel Mi-
nisteri de Foment.

LesBalears nodesdiuend’aques-

ta tendència i la compravenda

d’habitatge lliure a les Illes se situà

en 1.595 unitats durant el primer

trimestre de l’any, la qual cosa re-

presenta una caiguda del 26,8%
respecte del volum de transacci-

ons de lamateixa etapa de l’exer-

cici passat, en la qual s’arribà a

2.179 operacions.

No obstant això, en l’acumulat

dels darreres dotze mesos (des
del segon trimestrede 2010al pri-

mer de 2011), el saldo de la com-

pravendade cases a l’Arxipèlag és

positiu: ha experimentat una pu-

jada del 5,7%, amb un balanç de

10.091 transaccions.

Segments

Per segments, a les Illes es regis-

traen 390operacions de compra-

venda d’habitatge de nova crea-

ció, cosa que indica una baixada
del 55,3% en relació amb el pri-

mer trimestre de 2010. Quant a la

transacció d’immobles d’un

màximdedos anys d’antiguitat, a

les Illes fou de 1.205 unitats de

gener a març d’enguany, un fet

que revela un lleu descens del
7,6% respecte de 2010.• E.P.

Lacadenahotelerad’AntonioCatalántéunestablimentaPalma.
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Per la seva banda, el represen-

tant deMarriott afirmà que estan

“encantats” de subscriure aquest

pacte amb AC Hotels i subratllà

que, gràcies a aquests 85 hotels

de la firma espanyola, la seva ca-
dena disposa ja de més de 300

posaper a les dues companyies la

web deMarriott, que anualment

registra 1.500 milions de visites.

Per aquestmotiu, Catalán estimà

que la plana d’ACHotels en rebrà

devers 500 milions el 2011.• dB /

E.P.

Elsectorimmobiliari tornaacaure.

09/06/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 38.658

 31.923

 183.000

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Baleares

Baleares

24

AREA (cm2): 52,0 OCUPACIÓN: 5,4% V.PUB.: Sin auditar NOTICIAS EXCELTUR


