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LA SETMANA
COTITZA A LA BAIXA

COTITZA A L’ALÇA

COTITZA A L’ALÇA

Juan José Hidalgo

Ivan Contreras

Joan Font

p

President d’Air Europa

p

L’Audiencia Nacional ha imputat un
delicte de frau a Juan
José Hidalgo, president d’Air
Europa i del grup turístic Globalia. Hidalgo inflava el cobrament de subvencions del Ministeri de Foment.

n

Conseller delegat de Torrot

n

El jutjat mercantil
de Girona ha adjudicat a Torrot la
unitat productiva de Gas
Gas Motos. Torrot, amb seu
a Mataró, ha ofert 9,66 milions d’euros i invertirà 13
milions a la fàbrica de Salt.

n

President del Grup BonPreu

n

L’antiga
fàbrica
Llagostera-Sampere de Sabadell es
transformarà en un supermercat Esclat, del Grup Bon
Preu. L’empresa hi invertirà
9 milions d’euros i crearà 68
llocs de treball directes.

FORÇATS A UNA
SITUACIÓ LÍMIT
Patronals del sector de la salut denuncien els efectes del deute de les
administracions i l’Estat condiciona el FLA a Catalunya. Per Berta Roig

N

i tan sols pagar
les nòmines dels
treballadors.
Aquesta és la situació
que
afronten moltes pimes del
sector salut, des de farmàcies
fins a petites residències, a
causa del deute de la Generalitat i l’Estat. Fins a 2.000 milions d’euros. Així ho han denunciat vuit patronals del
sector en una roda conjunta
amb la Plataforma Multisectorial contra la Morositat i Pimec.
Les patronals han exigit que
s’alliberi un pagament immediat per poder fer front al
mes de novembre. També la

Corporació de Transport Sanitari, la Unió Catalana
d’Hospitals, el Consorci Sanitari i Social de Catalunya i
l’Associació Catalana de Recursos Assistencials han signat una carta dirigida al ministre d’Hisenda, Cristóbal
Montoro, per exigir l’aprovació del Fons de Liquiditat
Autonòmic (FLA) per fer
front al deute de les administracions i superar així els pagaments a treballadors i proveïdors.
I en aquest context de desesperació financera d’un
sector que s’ha convertit en
víctima col·lateral dels incompliments del govern es-

tatal i de l’ofec de les finances
de la Generalitat, l’Estat
anunciava que desbloquejarà
la part pendent del FLA del
2014. Un total de 8.000 milions d’euros, dels quals uns
3.000 milions correspondrien a Catalunya. Això sí, el
govern de Madrid ja ha dit
que Catalunya haurà de complir “condicions especials”
per rebre els diners. A saber:
garantir que les despeses que
es cobreixin amb aquests
fons siguin “legals”.
Una altra activitat que pateix els efectes de la caiguda
de l’aportació pública és la de
la innovació. Vint-i-dues associacions
empresarials,

En aquest context de
desesperació financera
d’un sector que s’ha
convertit en víctima
col·lateral dels
incompliments del govern
estatal i de l’ofec de les
finances de la Generalitat,
l’Estat anuncia que
desbloquejarà la part
pendent del FLA del 2014

universitats i institucions han
alertat de la necessitat de reconduir la situació després que
Catalunya hagi perdut 40 posicions en el rànquing de competitivitat regional.
Més dèficits són els que posa
de manifest el col·lectiu Barcelona Global sobre la capacitat
de la ciutat per captar talent
internacional. El dèficit en anglès, la feble acollida d’institucions públiques i privades o les
restriccions en l’accés al crèdit
en són els principals problemes. No sembla, però, que
aquest sigui un handicap per a
Amazon, que podria haver fet
una oferta a l’Incasòl per aconseguir una parcel·la situada al
Prat de Llobregat per 30 milions d’euros.
Més dades positives. Les exportacions catalanes segueixen estirant el carro de l’economia, i van créixer un 6,3%
fins al setembre.
Aquesta setmana també ha
destacat l’anunci fet per Jordi
Clos del trasllat de la seu de la
seva empresa, Derby Hotels, a
Madrid per qüestions fiscals. Si
seguirà sent el president dels
hotelers de Barcelona, s’haurà
de veure.
I Seat ha reconegut 32.000
dels seus cotxes amb irregularitats en els valors de CO2 al
món, que són part dels
430.000 del grup VW.

Les patronals de la salut
denuncien la situació límit pel
deute de les administracions
mentre universitats i
institucions alerten dels
efectes en la reducció de la
partida a innovació. Jordi Clos
ha anunciat que Derby Hotels
marxa a Madrid i Seat reconeix
32.000 cotxes afectats pel
frau del CO2. ARXIU
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