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    És la primera 

vegada, des de 

l’any 2008, que 

l’endeutament es 

situa per sota dels 

límits legals

MANRESA

L’estació de 
Ferrocarrils, a 
Prat de la Riba
nnn La jornada sobre la connec-
tivitat ferroviària a Manresa, que 
ha organitzat aquest divendres la 
Cambra de Comerç,  ha constatat 
una vegada més les mancances que 
a dia d’avui existeixen per a l’opti-
mització del servei, tant de merca-
deries com de passatgers.  
Pel que fa al futur, de projectes, sí 
que n’hi ha. Per exemple, el com-
promís per ampliar les infraes-
tructures i facilitar així el desen-
volupament del projecte Phoenix 
d’Iberpotash. Segons el president 
de ferrocarrils de la Generalitat, la 
companyia anirà acompanyant el 
procés d’ampliació de l’empresa, 
d’acord amb les necessitats ferrovi-
àries que plantegi dins el seu recor-
regut.Pel que fa a la futura estació 
central de Manresa, Ferrocarrils 
veu bé la proposta d’instal·lar-la a 
Prat de la Riba i suprimir Manre-
sa Alta.n 

Edifi ci noble de l’ajuntament de Manresa

El deute de l’ajuntament de Manresa ha baixat en un 5% i ha passat de 77,7 milions el 2012 als 73,7 actuals

L’ajuntament de Manresa tanca el 
2013 amb superàvit de 3,9 milions

Redacció
Manresa
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EN POSITIU. Es tracta del tercer tancament d’exercici en positiu que l’Ajuntament atribueix a la bona gestió

La consulta del ‘Tori’

Els manresans 
podran votar 
els dies d’Expo
nnn La supervivència a llarg ter-
mini de l’edifi ci del Teatre Conser-
vatori passarà per les urnes els di-
es 10 i 11 de maig, coincidint amb 
l’ExpoBages.
Entre 60 i 65 mil manresans ma-
jors de 16 anys tindran, durant dos 
dies, cinc punts de votació oberts 
per a una consulta que els grups 
municipals de la ciutat volen que 
sigui vinculant, per la qual cosa el 
resultat s’haurà de passar pel ple 
de l’Ajuntament.
Precisament, la pregunta que s’ha 
elegit fa referència directa al nou 
planejament urbanístic de la ciutat 
i per això es demanarà: “Creu que 
el nou Pla General ha de preveu-
re una ampliació de la Plaça Sant 
Domènec sense l’edifi ci del Teatre 
Conservatori?”Va ser l’alcalde de 
Manresa, Valentí Junyent, qui el 
juliol de l’any passat, a través de 
Canal Taronja, es va comprometre 
a fer aquesta votació, que estarà or-
ganitzada pel Col·legi d’Advocats 
amb el suport tècnic, humà i mate-
rial de l’Ajuntament de Manresa.n

L’ajuntament de Manre-
sa ha obtingut un 
superàvit de 
3,9 milions 

d’euros en la liqui-
dació del pressu-
post del 2013. 
Amb tot, el dèfi cit 
acumulat del con-
sistori encara és ne-
gatiu tot i que s’ha re-
duït en 2,6 milions d’euros 
respecte  l’any anterior. Un dè-
fi cit que ara ja està als límits legals. 
El deute ha baixat en un 5% i ha 
passat dels 77,7 milions d’euros el 
2012 als 73,7 actuals. Hores d’ara 

el nivell d’endeutament, que suma 
104,88%, ja se situa dins dels límits 
legals permesos.  

Per primer cop, des de l’any 
2008, els límits d’endeu-

tament se situen per 
sota dels límits le-

gals establerts del 
110%. 
L’o b j e c t i u  d e 
l’equ ip de go-

vern és arribar al 
nivell òptim d’en-

deutament del 75% 
al voltant del 2016.

És el tercer tancament en po-
sitiu degut a una bona política de 
gestió, d’estalvi i de reducció de la 
despesa. El consistori creu que no 
podrà fer inversions fi ns al 2017.n 

Presenten les noves visites guiades a la Basílica 
de la Seu per reforçar el seu atractiu turístic 

Redacció
Manresa

nnn L’objectiu és fer unes visites 
més dinàmiques per aconseguir 
que el temple esdevingui un cen-
tre turístic de referència per als visi-
tants de Manresa i de la Catalunya 
Central i, alhora, un nexe d’unió en-
tre els principals atractius turístics 
de la ciutat. Inicialment, les visites 
es faran cada segon dissabte de mes 
a les 11:00 h, les 12:00 h i les 13:00h. 
En el cas que la demanda sigui més 
elevada, es podrien ampliar les vi-
sites a d’altres dissabtes. També és 
podran organitzar visites concer-
tades prèviament els dies festius i 
la resta de dies de la setmana. 
L’entrada inclourà la visita guiada 
per l’exterior i l’interior de la Seu, la 
visita al baptisteri, la cripta i, com 
a novetat, també la visita al Mu-
seu de la Seu. Els visitants, a ban-

da de rebre informació de manera 
ràpida i àgil de la basílica, també 
tindran a la seva disposició infor-
mació sobre altres espais turístics 
de la Manresa i de les comarques 
de la Catalunya Central, així com 
d’altres recursos turístics que pu-
guin necessitar durant la seva es-
tada. El preu de l’entrada serà de 5 
euros, encara que hi haurà també 
una tarifa reduïda i per a paquets 
turístics. La novetat de la propos-
ta consisteix en la col·laboració i 
professionalització de les visites 
a la Seu. La possibilitat d’incloure 
la visita al Museu de la Seu i poder 
contemplar els seus tresors, espe-
cialment el frontal fl orentí. També 
s’ha de destacar la promoció con-
junta de la Seu com a monument 
més important de la ciutat i el Car-
rer del Balç que ens transporta a un 
entramat urbà medieval que for-
men un conjunt medieval al cen-
tre històric de la ciutat. n 

HORARIS. Cada segon dissabte de mes es pot visitar la Seu en tres torns: a les 11, a les 12 i a la una del migdia

La visita preveu la possibilitat d’entrar i admirar el museu de la Seu

ARXIU
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La nova ordenació comercial,
divendres a la Cambra
El director general de comerç, Josep Maria Recasens, participarà en un esmorzar
empresarial que començarà a les 9 del matí

	El director general de Comerç de la Generalitat, Josep Maria Recasens, serà aquest divendres 28
de març a la Cambra de Manresa per participar en un esmorzar empresarial en què parlarà de la
nova ordenació comercial de Catalunya. L'acte començarà a les 9 del matí i per assistir-hi cal
inscriure's trucant al 93 872 42 22 o bé enviant un correu electrònic a
goviedo@cambramanresa.org.

	 

	La principal novetat legislativa en matèria comercial a Catalunya ha estat l'aprovació de la llei
catalana d'horaris comercials, que amplia de 8 a 10 els festius en què els comerços poden obrir. A
més, els ajuntaments tenen la possibilitat de modificar 2 dates de les 8 que proposa la
Generalitat i, a més, en poden fixar 2 més coincidint amb festes o esdeveniments locals. A
Manresa, això obriria la porta que les botigues estiguessin obertes, a més de per la Fira de Sant
Andreu i la Fira de l'Ascensió, en dates en què la ciutat rep molts visitants, com és el cas de la
Fira de l'Aixada o la Mediterrània.
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El director general de Comerç
defensa el model català
Recasens critica durament, en un acte en la cambra, la llei de garantia de la
unitat de mercat, a la que qualifica de "la LOAPA econòmica feta 30 anys
després"

El director general de Comerç de la Generalitat, Josep Maria Recasens, al centre. Foto: Cambra

	El director general de Comerç de la Generalitat, Josep Maria Recasens, ha fet aquest matí una
ferma defensa del model català de comerç i de la potestat de Catalunya per definir i regular la seva
estructura comercial davant de les amenaces del govern de l'estat. Recasens, que ha participat
en un esmorzar empresarial organitzat per la Cambra de Comerç de Manresa, ha qualificat la llei
de garantia d'unitat comercial com "la LOAPA econòmica feta 30 anys després". D'aquesta llei, ha
dit que envaeix competències en àmbits molt diversos i permet l'aparició de paradisos
administratius dins de l'estat, ja que operadors amb implantació a diferents territoris poden escollir
la legislació que els és més favorable.

	 

	Recasens ha afirmat que el govern de la Generalitat no té la intenció de revisar cap normativa per
més que Madrid ho demani, ja que les lleis catalanes actuals tenen com a marc de referència
l'Estatut d'Autonomia, una llei orgànica de l'estat espanyol. A més, ha assegurat que la regulació
catalana en matèria de comerç s'ajusta plenament a la normativa europea. Malgrat tot, ha deixat
la porta oberta a introduir millores consensuades a la llei catalana després de les intervencions
d'alguns alcaldes de municipis petits que han expressat el seu malestar pels problemes que
tenen perquè grans superfícies puguin instal·lar-se al seu terme municipal.

	 

	El director general de Comerç ha vinculat el conflicte legal entre govern català i estatal amb el
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procés sobiranista que viu Catalunya. Ha expressat la voluntat del govern de la Generalitat de
treballar en una nova llei de comerç que esdevingui una estructura d'estat i ha volgut convèncer
als comerciants de la transcendència del procés ja que "si ens ajustem a l'estat autonòmic tal i
com ha estat aquests darrers 30 anys anem cap a una clara situació d'involució". I ha assenyalat
que "com a país tenim dret de definir el nostre propi model de comerç i fins i tot tenim dret a
equivocar-nos".

	 

	Perspectives positives

	A petició del president de la Cambra, Pere Casals, el director general ha exposat el seu punt de
vista sobre les perspectives econòmiques per als propers mesos. Ha assegurat que els indicadors
de creació de llocs de treball comencen a ser favorables i que per primera vegada s'observa un
lleugeríssim increment de la demanda interna. Recasens ha dit que això podria tenir el valor d'un
canvi de tendència tot i que "quan sortim del túnel no hi trobarem el mateix que quan hi vàrem
entrar". Ha conclòs la seva exposició dient que "si tenim un país millor, la demanda interna també
anirà millor".
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Els òrgans executius de la UVic-Universitat Central inicien el tràmit per crear
Ciències de la Salut i Ciències Socials, que estaran en funcionament el 2015 9

Comença la conversió dels
estudis de la FUB en dues
facultats amb degans propis

TENIA ESQUADRA PRÒPIA DES DEL 1719  4

El partit darrere el partit
ELS ALTRES JUGADORS REVISTA

MENTRE LA BRUIXA JUGA A LA PISTA, DARRERE LES
BAMBOLINESMOLTA GENT FA FEINA ANÒNIMA

Cardona cedeix a la Generalitat el rètol
dels Mossos més antic del país

TÉ UN SEGLE D’ANTIGUITAT I VA ACABAR TAPANT UNA FINESTRA

M.ARSO

Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès, 
Anoia, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord

RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%

EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL
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Aquesta matinada, a
les 2, caldrà avançar
les agulles del
rellotge una hora

AVUI, CANVI D’HORA

MARTA PICH

L’ALCALDE ASSEGURA QUE
IMPORTANTS EMPRESES NO
HAN ATERRAT AL POBLE
PERQUÈ ELS HO IMPEDEIX
ELS LÍMITS LEGALS37

La llei frena
implantacions
comercials a
Sant Fruitós

EL COMERÇ DE
MANRESA NO REP
CONSULTES PER
REGULAR L’ACCÉS
DELS FILLS
A LA XARXA 2-3

L’assetjament
sexual a menors 
es dispara
a Internet

ELS PROVEÏDORS COBREN A
30 DIES I EL ROMANENT
POSITIU DE TRESORERIA
ARRIBA A 1,2 MILIONS,
SEGONS L’INTERVENTOR18

Solsona tanca
el 2013 amb
900.000 euros 
a la caixa

CONCESSIONARI OFICIAL CITROËN

IGUALADA - 938017377 MARTORELL - 937766951MANRESA - 938738500

13.990 €*

ÚLTIMES UNITATS KM0

*Oferta vàlida �ns a �nal 
d'existencias, unitats limitades
*Preu per a empresas i autònomos

+INFORMACIÓ AL CONCESSIONARI

C. Verge de Joncadella, 1
Tel. i fax 93 832 16 25

08251 Santpedor

r e s t a u r a n t

Menú dies
laborables
19,40 € 
tot inclòs

RESTAURANT
Cra de Vic el Guix, 8 i 10

Tel. 93 873 25 62 - 93 873 79 33
Manresa

MENÚ DE CAVA I MARISC
Calamars a la romana. Cargols de mar. Navalles. Musclos. 
Escopinyes. Cloïsses. Cigales. Gambes. Llagostins. 
Arròs caldós de llamàntol. 

Postres: bufanda de mus de xocolata amb gelat de safrà.

Cava: Gran Cava Oriol Rosell (reserva de propietat)

Menú degustació de la matança amb maridatge de Vi del Bages

55€

33€

De la fossa a Sallent
després de 66 anys 

«ArA puc dir Als meus fills que tenen un Avi»
rosA fernández no vA conèixer el seu pAre, però l’hA buscAt durAnt vint Anys 10-11

comunicacio@catpress.cat - 31/03/2014 08:01 - 178.23.208.155
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L’alcalde de Sant Fruitós de Ba-
ges, Joan Carles Batanés, va acon-
seguir ahir fixar una reunió amb el
director general de Comerç de la
Generalitat, Josep Maria Reca-
sens, que havia estat convidat per
la Cambra de Comerç de Manre-
sa. Batanés vol parlar amb Reca-
sens sobre les «oportunitats» per-
dudes per Sant Fruitós en im-
plantacions de grans superfícies
comercials. El motiu és que la Llei
d’Ordenació d’Equipaments Co-
mercials del 2009 limita la im-
plantació d’establiments de més de
2.500 metres quadrats als muni-
cipis de més de 50.000 habitants o
caps de comarca o «assimilables»
a aquestes dues condicions. 

Segons Batanés, Sant Fruitós
ha deixat escapar un establiment
de la cadena francesa de ferreteria
industrial i bricolatge Brico Depot,
que volia ubicar al polígon de la
carretera de Berga 5.000 metres

quadrats de superfície en el seu pla
d’implantació a Catalunya, que
comprenia altres espais al Vallès,
al Baix Llobregat i al Segrià. El de
Sant Fruitós és l’únic que no ha ti-
rat endavant, i hauria suposat una
quarantena de llocs de treball.
També una empresa madrilenya
de distribució de material de la
construcció s’havia interessat pel
municipi, diu Batanés, però la llei
ha fet avortar el projecte.

Batanés demana que «es clari-
fiqui què és un municipi assimi-
lable». Encara més tenint en comp-
te que la llei d’acompanyament
dels pressupostos del mes de ge-
ner passat va incloure esmenes per
donar llum verd a la implantació
de grans superfícies a les zones de
Salt-Vilablareix i Blanes. En el pri-
mer cas, es considera el sector
com una unitat comercial amb
Girona; en el segon, s’equipara a
una capital comarcal. Són modi-
ficacions fetes a mida d’aquests

dos emplaçaments, on ha mostrat
interès per ubicar-se Ikea. Batanés
creu que també Sant Fruitós hau-
ria de ser una excepció. «La llei de
comerç em sembla correcta, però
a Catalunya ens queixem del cafè
per a tots de Madrid i hauríem d’e-

vitar els cafè per a tots de Barce-
lona. Les circumstàncies no són
iguals a tot arreu, hi ha coses que
s’han de parlar», diu l’alcalde de
Sant Fruitós.

També ahir, l’alcalde d’Òdena,
Pep Solé, va queixar-se a Recasens

durant l’acte públic del matí a la
Cambra que es permeti la im-
plantació d’una gran superfície a
Igualada, a només 100 metres
d’Òdena, i, en canvi, no es permeti
que s’ubiqui en aquest municipi.

Josep Maria Recasens, que va
defensar el model català de co-
merç i va criticar «la loapa econò-
mica» que impulsa el govern es-
panyol, considera que «els pro-
jectes supramunicipals s’han de
mirar amb aquesta perspectiva».
Creu que la llei és «modificable i
perfectible», però que «s’ha d’anar
amb compte amb les modifica-
cions que es puguin fer, perquè
sentim l’alè de l’estat al clatell im-
pugnant tot allò que es belluga».
«Hi ha disponibilitat al diàleg»,
va dir Recasens, «però per res-
pondre una reivindicació legítima
no es pot desestructurar un model
que és vàlid per equilibrar» els
territoris. Recasens i Batanés es
veuran el 24 d’abril. 

CARLES BLAYA | MANRESA

Sant Fruitós lamenta que la llei de comerç hi hagi
fet perdre implantacions de grans superfícies 

L’alcalde recorda al Govern que el municipi ha deixat escapar un Brico Depot de 5.000 metres quadrats i 40 llocs de treball

Josep Maria Recasens (centre), ahir a la Cambra de Manresa
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L'Ibex 35 va repuntar l’1,27% al tancament de la
sessió d'ahir, fet que va permetre al principal se-
lectiu de la borsa espanyola consolidar la cota
psicològica dels 10.300 punts (10.328,9) i acu-
mular una pujada setmanal del 2,7%, el segon
millor resultat setmanal des de principi d'any.
Al mercat de deute, la prima de risc es col·loca-

va en 169,1 punts bàsics, amb la rendibilitat del bo
a deu anys en el 3,243%, la més baixa des de l'oc-
tubre del 2005.
Les constructores van liderar el rànquing de

guanys, capitanejat per ACS, que es va erigir com
el millor valor de la jornada amb un avenç del
3,46%, i FCC, que va pujar el 2,96%. Les dues com-
panyies s'han adjudicat un «macrocontracte» per

al metro de Lima per 3.900 milions d'euros. Es
tracta d'un dels majors contractes aconseguits per
firmes espanyoles a l'exterior, amb el que a més la
companyia controlada per Esther Koplowitz i la pre-
sidida per Florentino Pérez reforcen el seu negoci
a Perú i Llatinoamèrica.
El projecte consisteix en la construcció de la se-

gona línia de metro de la capital peruana, la qual
connectarà la ciutat d'est a oest, a més d'un ramal
de la línia 4 que arribarà a l'aeroport de la ciutat .
Mentrestant, Sacyr guanyava el 2,82% i Accio-

na el 2,59 %. Entre ells se situava el Banc Saba-
dell, que va aconseguir sumar un avenç del 3,41%.
A l'altre braç de la balança es van situar Caixa-

bank, «fanalet vermell» de la sessió amb un des-

cens del 0,53%, Inditex (-0,36%), Mediaset
(-0,32%), Jazztel (-0, 27%) i Bankinter (-0,08 %).
Excepte Inditex, que no va aconseguir aguantar

el tipus, els «blue xips» van celebrar el tancament
de setmana amb optimisme i la majoria han acu-
mulat guanys superiors a l'1 %. Telefónica va des-
tacar entre els «pesos pesants» en repuntar el
2,37%.
El van seguir Santander, amb un avenç de

l’1,94% després que el seu president, Emilio Bo-
tín, mantingués l'objectiu de 3.000 milions d'eu-
ros de benefici per a 2016, BBVA (+1,53%), Iber-
drola (+1,66%) i Repsol (+1,09%).
En aquest context, l'Ibex va esdevenir una de les

millors places europees, per darrere de Frankfurt,
que va guanyar l’1,44%. París va avançar el 0,74%
i Londres el 0,41%. Al mercat de divises, l'euro
s'intercanviava a 1,3749 «bitllets verds».

La segona gran pujada de l’any

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

A.SAB.S/A 3.110 0.00 3.110 3.099
A.SAB.S/B 54.950 0.00 60.000 49.470
AYCO 3.810 0.00 7.150 3.810
B. BILBAINAS 6.600 0.00 7.260 6.500
CARTERA REA 2.000 0.00 2.100 1.190
CEVASA 148.000 0.00 153.700 121.500
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 30.500 0.00 32.800 20.804
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 4.700 -0.84 5.285 4.224
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 1.150 0.00 2.000 1.060
IN.M.BARCINO 1.580 0.00 1.580 1.580
INMOLEVANTE 10.610 0.00 10.690 8.010
INVERFIATC 0.280 0.00 0.500 0.200
LIBERTAS 7 1.000 0.00 2.850 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 5.770
MOLINS 7.440 -0.27 8.134 6.813
U.EUROPEA I. 3.350 0.00 6.700 3.250
URBAR 0.560 0.00 1.020 0.560

10.800

10.600

10.400

10.200

10.000

9.800

9.600

9.400
V L M X J V

Abertis 16,615 0,76 16,720 16,575 14.396.752 17,640 11,664
Acciona 62,480 2,59 62,590 60,530 12.393.086 62,590 33,800
ACS 28,540 3,46 28,640 27,600 32.622.080 28,640 15,826
Amadeus 29,495 1,17 29,625 29,220 54.255.653 32,045 20,266
ArcelorMittal 11,555 1,05 11,630 11,480 13.130.202 13,400 8,353
Banco Popular 5,372 0,22 5,425 5,330 52.643.734 5,630 2,302
Banco Sabadell 2,245 3,41 2,266 2,184 53.919.431 2,437 1,174
Bankia 1,534 0,99 1,549 1,525 47.753.454 11,800 0,475
Bankinter 5,901 -0,08 5,956 5,892 18.689.832 6,090 2,184
BBVA 8,892 1,53 8,910 8,740226.910.164 9,959 6,018
BME 29,350 0,15 29,520 29,200 9.719.457 31,100 17,258
Caixabank 4,513 -0,53 4,545 4,452 82.921.559 4,798 2,199
Dia 6,570 0,08 6,648 6,510 22.695.903 7,024 5,190
Ebro Foods 17,045 0,50 17,100 16,870 6.045.214 17,766 14,069
Enagas 22,250 1,14 22,320 22,035 27.356.327 22,355 16,503
FCC 16,180 2,96 16,255 15,860 21.155.002 21,920 6,620
Ferrovial 15,675 1,10 15,745 15,575 20.216.460 15,920 11,102
Gamesa 7,846 0,58 7,910 7,801 20.545.718 9,250 2,350

Gas Natural 20,445 0,52 20,600 20,350 33.475.328 20,600 12,876
Grifols 39,865 0,31 40,490 39,770 15.638.933 42,095 25,055
IAG 5,065 1,30 5,070 5,002 16.470.126 5,569 2,645
Iberdrola 5,095 1,66 5,113 5,013152.845.189 5,113 3,479
Inditex 110,000 -0,36111,200 109,450 73.824.612 121,000 89,300
Indra 14,485 2,51 14,485 14,190 9.317.280 14,565 8,778
Jazztel 10,900 -0,27 10,975 10,840 15.695.759 11,140 5,311
Mapfre 3,098 1,67 3,115 3,049 28.638.577 3,463 2,200
Mediaset 8,364 -0,32 8,417 8,314 8.246.389 9,489 5,233
OHL 31,400 1,68 31,600 30,950 9.726.541 33,630 24,544
REC 58,900 -0,03 59,400 58,830 39.267.958 59,850 34,802
Repsol 18,605 1,09 18,605 18,435 89.924.617 19,415 14,922
Sacyr 4,636 2,82 4,650 4,531 23.606.674 4,719 1,241
Santander 6,830 1,94 6,830 6,690398.532.034 6,850 4,436
T Reunidas 40,795 1,09 40,820 40,355 14.549.316 41,400 31,140
Telefónica 11,470 2,37 11,480 11,230188.208.822 12,776 9,302
Viscofan 38,450 0,76 38,500 38,010 11.488.970 43,260 35,291

IBEX 35
TÍTOL TANCAM     DIF. (%)     MÀXIM             MÍNIM               VOLUM                 MÀX. 12M        MÍN. 12M TÍTOL TANCAM     DIF. (%)     MÀXIM             MÍNIM               VOLUM                 MÀX. 12M        MÍN. 12M Els més contractats

Santander 6,700 6,830 +1,94 398.532.034

BBVA 8,758 8,892 +1,53 226.910.164

Telefónica 11,205 11,470 +2,37 188.208.822

Iberdrola 5,012 5,095 +1,66 152.845.189

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

ACS 27,585 28,540 +3,46 32.622.080

Banco Sabadell 2,171 2,245 +3,41 53.919.431

FCC 15,715 16,180 +2,96 21.155.002

Sacyr 4,509 4,636 +2,82 23.606.674

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Caixabank 4,537 4,513 -0,53 82.921.559

Inditex 110,400 110,000 -0,36 73.824.612

Mediaset 8,391 8,364 -0,32 8.246.389

Jazztel 10,930 10,900 -0,27 15.695.759

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,375
0,826

1,219
141,443

Mibor 0,549
Euríbor 0,549

IRS 1,013
IRPH Conjunt Entitats 3,199

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Euros/unça
Or Madrid Manufact. Inv. euro/kg

942,092 
33.924,00

944,149 

33.998,00

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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Sant Fruitós lamenta que la llei de comerç hi hagi
fet perdre implantacions de grans superfícies
L'alcalde recorda al Govern que el municipi ha deixat escapar un Brico Depot de 5.000 metres quadrats i 40 llocs de

treball

29.03.2014 | 00:00

CARLES BLAYA | MANRESA L'alcalde de Sant
Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, va
aconseguir ahir fixar una reunió amb el director
general de Comerç de la Generalitat, Josep Maria
Recasens, que havia estat convidat per la
Cambra de Comerç de Manresa. Batanés vol
parlar amb Recasens sobre les "oportunitats"
perdudes per Sant Fruitós en implantacions de
grans superfícies comercials. El motiu és que la
Llei d'Ordenació d'Equipaments Comercials del
2009 limita la implantació d'establiments de més
de 2.500 metres quadrats als municipis de més
de 50.000 habitants o caps de comarca o
"assimilables" a aquestes dues condicions. 
Segons Batanés, Sant Fruitós ha deixat escapar un establiment de la cadena francesa de ferreteria
industrial i bricolatge Brico Depot, que volia ubicar al polígon de la carretera de Berga 5.000 metres
quadrats de superfície en el seu pla d'implantació a Catalunya, que comprenia altres espais al Vallès,
al Baix Llobregat i al Segrià. El de Sant Fruitós és l'únic que no ha tirat endavant, i hauria suposat una
quarantena de llocs de treball. També una empresa madrilenya de distribució de material de la
construcció s'havia interessat pel municipi, diu Batanés, però la llei ha fet avortar el projecte.
Batanés demana que "es clarifiqui què és un municipi assimilable". Encara més tenint en compte que la
llei d'acompanyament dels pressupostos del mes de gener passat va incloure esmenes per donar llum
verd a la implantació de grans superfícies a les zones de Salt-Vilablareix i Blanes. En el primer cas, es
considera el sector com una unitat comercial amb Girona; en el segon, s'equipara a una capital
comarcal. Són modificacions fetes a mida d'aquests dos emplaçaments, on ha mostrat interès per
ubicar-se Ikea. Batanés creu que també Sant Fruitós hauria de ser una excepció. "La llei de comerç em
sembla correcta, però a Catalunya ens queixem del cafè per a tots de Madrid i hauríem d'evitar els cafè
per a tots de Barcelona. Les circumstàncies no són iguals a tot arreu, hi ha coses que s'han de parlar",
diu l'alcalde de Sant Fruitós.
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El director general de Comerç de la Generalitat defensa el
model català de comerç davant dels atacs del govern central

El director general de Comerç de la Generalitat, Josep Maria Recasens, ha fet aquest
divendres una ferma defensa del model català de comerç i de la potestat de Catalunya per
definir i regular la seva estructura comercial davant de les amenaces del govern de l’estat.
Recasens, que ha participat en un esmorzar empresarial organitzat per la Cambra de
Comerç de Manresa, ha qualificat la llei de garantia d’unitat comercial com “la LOAPA
econòmica feta 30 anys després”. D’aquesta llei, ha dit que envaeix competències en àmbits
molt diversos i permet l’aparició de paradisos administratius dins de l’estat, ja que
operadors amb implantació a diferents territoris poden escollir la legislació que els és més
favorable.
De: Redacció  

L'acte d’aquest divendres a la Cambra. Foto: CatPress

El  director  general  de  Comerç  de  la  Generalitat,  Josep Maria  Recasens,  ha  fet  aquest
divendres una ferma defensa del model català de comerç i de la potestat de Catalunya per
definir i regular la seva estructura comercial davant de les amenaces del govern de l’estat.
Recasens,  que  ha  participat  en  un  esmorzar  empresarial  organitzat  per  la  Cambra  de
Comerç de  Manresa,  ha  qualificat  la  llei  de  garantia  d’unitat  comercial  com “la  LOAPA
econòmica feta 30 anys després”. D’aquesta llei, ha dit que envaeix competències en àmbits
molt  diversos  i  permet  l’aparició  de  paradisos  administratius  dins  de  l’estat,  ja  que
operadors amb implantació a diferents territoris poden escollir la legislació que els és més
favorable.

Recasens ha  afirmat  que  el  govern  de  la  Generalitat  no  té  la  intenció  de  revisar  cap
normativa per més que Madrid ho demani, ja que les lleis catalanes actuals tenen com a
marc de referència l’Estatut d’Autonomia, una llei orgànica de l’estat espanyol. A més, ha
assegurat que la regulació catalana en matèria de comerç s’ajusta plenament a la normativa
europea. Malgrat tot, ha deixat la porta oberta a introduir millores consensuades a la llei
catalana  després  de  les  intervencions  d’alguns  alcaldes  de  municipis  petits  que  han
expressat  el  seu  malestar  pels  problemes  que  tenen  perquè  grans  superfícies  puguin
instal·lar-se al seu terme municipal.
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El director general de Comerç ha vinculat el conflicte legal entre govern català i estatal amb
el  procés  sobiranista  que  viu  Catalunya.  Ha  expressat  la  voluntat  del  govern  de  la
Generalitat de treballar en una nova llei de comerç que esdevingui una estructura d’estat i
ha volgut convèncer als comerciants de la transcendència del procés ja que “si ens ajustem
a l’estat autonòmic tal i com ha estat aquests darrers 30 anys anem cap a una clara situació
d’involució”. I ha assenyalat que “com a país tenim dret de definir el nostre propi model de
comerç i fins i tot tenim dret a equivocar-nos”.

 

Perspectives positives

A petició del president de la Cambra, Pere Casals, el director general ha exposat el seu punt
de vista sobre les perspectives econòmiques per als propers mesos. Ha assegurat que els
indicadors de creació de llocs de treball comencen a ser favorables i que per primera vegada
s’observa un lleugeríssim increment de la demanda interna. Recasens ha dit que això podria
tenir el valor d’un canvi de tendència tot i  que “quan sortim del túnel no hi trobarem el
mateix que quan hi vàrem entrar”. Ha conclòs la seva exposició dient que “si tenim un país
millor, la demanda interna també anirà millor”.
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questes darreres setmanes s’ha
reobert un debat que cremava
en somort, evidenciant que el
tema Caixa de Manresa dóna

molt de si. Tot i que, malgrat la metàfora, ha
anat bé que s’hagués refredat per poder-ne
parlar més serenament.

S’ha fet palès que la seva integració en un
grup més gran ha deixat una sensació de
frustració i malestar que reclama explica-
cions clares dels motius que varen portar a
prendre tal decisió.

Aquesta transparència serà molt oportu-
na si tots plegats hi posem una bona dosi
d’objectivitat en analitzar-la i admetem que
en les decisions sempre hi ha incerteses i ris-
cos, no hi ha receptes de manual ni sempre
les més factibles són també les que ens
agradarien.

Hem recordat que encara hi ha l’obra so-
cial en marxa, tot i que força ignorada, i con-
vindria posar en valor el que avui aporta al
territori. I a més, s’ha llançat la idea d’una
nova entitat financera d’origen local que
n’ompli el buit.

Certament se l’enyora, sobretot ara que el
crèdit no flueix tant com convindria i els prin-
cipals afectats són petites empreses i parti-
culars. I es troba a faltar l’impuls d’iniciati-
ves al territori d’una entitat que hi tingui la
seu social.

Per tant, és lloable plantejar aquesta pos-
sibilitat, i de ser factible caldria intentar-ho.

Òbviament, posar avui en marxa una
nova entitat financera és una tasca compli-

cada i plena d’obstacles, donat que els re-
quisits legals i normatius s’han endurit no-
tablement els darrers temps. Amb l’afegit que
el capital exigit fa que no pugui néixer amb
una sabata i una espardenya, i la despesa pre-
visible per acomplir totes les obligacions for-
mals, de gestió i garanties, requereixen un vo-
lum de negoci inicial important per poder-
hi fer front.

Així doncs, la constitució d’una entitat fi-
nancera convencional no s’intueix gens fà-
cil, i per això suggeriria explorar l’alternati-
va d’una Caixa Cooperativa, de les quals n’hi
ha unes quantes funcionant prou bé i que
s’han escapolit dignament de les turbulèn-
cies d’aquests darrers anys.

Però aquesta hauria de ser capaç d’aglu-
tinar un important volum d’estalvi dels seus
propis socis cooperatius, i enfocar els seus
serveis bàsicament a les necessitats finan-
ceres dels mateixos, sempre amb operacions
rendibles i de risc controlat. El coneixe-
ment personal i les facilitats d’aprofundir en

els projectes ho facilitarien.
En resum, suposant l’autorització del re-

gulador, caldria engrescar un munt de gent
que ho vegi clar i que confiï els seus estalvis
a la nova entitat, i gestionar-la eficientment
superant un mínim de negoci que permeti
cobrir despeses i fer reserves per contin-
gències futures. 

Quimera? Seria possible amb una impli-
cació real dels ciutadans del territori en el
projecte dels impulsors. No m’atreveixo a pre-
dir si és factible, però a qui ho vulgui sondejar
li garantim el suport.

El que em sembla poc probable és que els
socis cooperatius renunciessin a part de l’hi-
potètic benefici de l’entitat per destinar-lo a
obra social.

Malauradament, l’antic model de caixes
se’l varen carregar per llei, i per això cal que
ens fem nostre allò que queda de l’antiga
obra social de Caixa de Manresa, un llegat
que seria absurd ignorar.

A

PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA

Pere Casals

LLETRES DE CANVI

ÉS POSSIBLE UNA NOVA CAIXA DE MANRESA?

«Malauradament, l’antic model de caixes se’l varen carregar per llei, i per això cal que ens fem nostre allò que queda 
de l’antiga obra social de Caixa de Manresa, un llegat que seria absurd ignorar»

a comissió d’experts per a la
reforma del sistema tributari
presidida pel catedràtic d’Hi-
senda Pública Manuel Lagares

va presentar al govern l’informe sobre la
propera reforma fiscal. Bàsicament es
tracta d’augmentar l’IVA (passant el tipus
d’IVA del 10% al 21% per a tot, excepte  tu-
risme, immobles i transports) i reduir els
tipus impositius de l’Impost de Succes-
sions, Impost de Societats i IRPF. En
aquest article ens centrarem breument en
algunes de les mesures que afecten
l’IRPF.

1. La tarifa seria de 4 trams i amb un ti-
pus màxim del 50% i un mínim del 20%. A
dia d’avui és de 7 trams i va d’un tipus
màxim del 56% (a Catalunya) a un mínim
del 24,75%. Per tant, totes les rendes del
treball pagarien menys. A favor.

2. Els assalariats amb rendes inferiors a

14.000 euros anuals no tributarien en
concepte d’IRPF i, per tant, els mileuris-
tes en sortirien afavorits. A favor. 

3. Les indemnitzacions per acomiada-
ments per causes econòmiques (no per
acomiadaments disciplinaris) passarien
d’exemptes a tributar com qualsevol altra
renda del treball. Ara es rep neta d’impos-
tos i hauria de passar pel peatge de la tari-
fa. En contra.

4. S’imputaria a l’IRPF una renda fictí-
cia per la simple propietat de l’habitatge
habitual del contribuent com ja succeeix
amb els segons habitatges. Clara penalit-
zació de l’habitatge habitual. En contra.

5. Eliminació retroactiva de la deducció
per la compra d’habitatge habitual (la hi-
poteca) en un termini d’entre 5 i 10 anys.
Aquesta deducció ja es va eliminar per les
compres d’habitatges habituals a partir
de l’1 de gener del 2013. Però si l‘habitat-
ge es va comprar amb anterioritat es
manté la deducció, que és precisament el
que vol eliminar entre 5 i 10 anys. Perjudi-
ci per als titulars d’hipoteques. En contra.

6. Supressió de l’exempció dels primers
1.500 euros per dividends percebuts. Els
petits inversors quedarien perjudicats en
haver de tributar des del primer euro re-
but en concepte de dividends. En contra.

7. Els rendiments de capital mobiliari i

els increments de patrimoni (bàsicament
els diners obtinguts per les vendes d’ac-
cions i fons d’inversió, els interessos de
dipòsits, els dividends, la renda pública i
privada, com per exemple les obligacions
o les vendes d’immobles) tributarien igu-
al independentment de si es generessin a
menys d’un any o a més d’un any. Actual-
ment es penalitzen si s’obtenen a menys
d’un any sense cap motiu ja que el princi-
pi de capacitat econòmica ha d’imperar a
l’hora de tributar. Tant és cobrar 6.000 eu-
ros a menys d’un any com a més d’un
any; al final es cobren 6.000 euros. A favor.

8. Reducció de la tarifa al 20% per
aquests rendiments de capital mobiliari i

increments de patrimoni comentats a l’a-
partat anterior (actualment va del 21 al
27%). A favor.

9. Reduir el límit fiscalment deduïble
per les aportacions a plans de pensions
actualment fixat en 10.000 euros anuals.
En línia amb altres països es vol que el fet
de pagar un pla de pensions desgravi me-
nys ja que si no altres vies d’estalvi alter-
natiu queden més discriminades fiscal-
ment. A favor.

En aquest article només hem valorat
alguns dels punts que ens afecten en ma-
tèria d’IRPF; ens queda per analitzar en
una altra ocasió la resta d’impostos objec-
te de la reforma.

L

L’article següent analitza les mesures que afecten l’IRPF de l’informe per a la reforma del sistema tributari
elaborat per la comissió presidida pel catedràtic Manuel Lagares per encàrrec del govern espanyol

REFLEXIONS SOBRE L’IRPF DE L’INFORME LAGARES
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El president del comitè d'experts per a la reforma fiscal, Manuel Lagares
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Perspectives econòmiques: Potenciar el creixement

El 2 d'abril a les 08:45
Manresa
Cambra de Comerç de Manresa, C/ Muralla del Carme, 17-23, 2ª Planta
Esdeveniment gratuït
Cambra de Comerç de Manresa
Pàgina

  

Perspectives econòmiques 2014. Palanques per potenciar el creixement és el títol de la jornada que anirà a càrrec

del Director Territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana. 
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