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ocnÿhkcigÿièÿakac`[beÿig
f[fibÿhp[qcieaÿhk\]cer
%££!

sjjk]g[ÿtieak]g[buÿiÿ̀eib_ik
hp[ktc[ÿ[ÿv[gaÿwkjigxÿ[ÿf[bakb
hiÿ̀pÿhp]jacybi
££!

012345675ÿ4ÿ4 11

012345675ÿ4ÿ9 7665

zieÿidfbieieÿqciÿfibhkgÿcg
{v|ÿf]higÿeibÿdcà[hie
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ECONOMIA

500
Marcadors

ELS MILIONS PER A
L’ATUR JUVENIL A
EUROPA



LA TENDÈNCIA

LA XIFRA
 El ple del Parlament Europeu

va aprovar en la seva sessió
d’ahir una modificació
pressupostària per augmentar
en 500 milions d’euros la
dotació de la iniciativa europea
per fomentar l’ocupació juvenil

PUJA LA PRODUCCIÓ
INDUSTRIAL
A L’EUROZONA

 La producció industrial de

l’eurozona va créixer el 0,1% el
juliol respecte al juny, mentre
que en el conjunt de la UE va
baixar el 0,3%, va informar
ahir l’oficina d’estadística
comunitària, Eurostat

EL BANC

BBVA
MÉS DEL 40% DE
CLIENTS OPEREN PER
CANALS DIGITALS

EL FUTUR DE LES PENSIONS «Si Catalunya fos independent, no només les pensions estarien garantides, sinó que
la sostenibilitat del sistema milloraria», afirma un estudi elaborat pels departaments d’Economia i Treball

Un estudi del Govern conclou que un
estat independent garantiria les pensions
L’executiu català preveu assolir l’equilibri pressupostari de les pensions la primavera del 2018
ACN

EFE BARCELONA

Un estudi elaborat per la Generalitat sobre els fons de la Seguretat Social a Catalunya conclou que
el pagament de les pensions i d’altres prestacions de la Seguretat
Social estaria garantit en cas d’independència de Catalunya, i que
ﬁns i tot es podrien revalorar les
pensions. L’estudi ha estat elaborat pels departaments d’Economia i Treball de la Generalitat.
«Si Catalunya fos independent,
no només estarien garantides les
pensions, sinó que la sostenibilitat del sistema milloraria», aﬁrma
l’estudi, que també conclou que
el sistema de la Seguretat Social és
«més sostenible» i «viable» a Catalunya que en el conjunt de l’Estat.
Durant l’acte de presentació de
l’estudi, la consellera de Treball,
Dolors Bassa, va apuntar que Catalunya aconseguirà l’«equilibri
pressupostari» en la part contributiva del sistema «a la primavera
del 2018», i va garantir que en una
Catalunya independent les pensions es revalorarien «per damunt
del 0,25 %», el percentatge autoritzat pel govern espanyol per a
aquest any.
Segons l’estudi, presentat per la
directora general d’Anàlisi Econòmica de la Generalitat, Natàlia
Mas Guix, i pel secretari general
de Treball, Josep Ginesta, el saldo
dels fons de la Seguretat Social a
Catalunya va ser l’any passat negatiu en 1.308 milions, tres vegades més que el 2013, quan el dèﬁcit va ser de 420 milions. El 2016,
la part contributiva dels fons de la

Pere Aragonès, Dolors Bassa i Josep Ginesta, durant la presentació de l’estudi, ahir

Seguretat Social a Catalunya va
ser deﬁcitària en 772 milions, la
no contributiva va llançar un superàvit de 90 milions i el capítol
denominat «altres factors», relacionat amb despeses de funcionament i resultats d’inversions realitzades, es va saldar amb un dèﬁcit de 626 milions.
Natàlia Mas va aﬁrmar que
aquest augment del dèﬁcit en els
fons de la Seguretat a Catalunya
del 2013 al 2016 és a causa de la reducció de transferències de l’Estat
en la part no contributiva durant
aquests anys. No obstant això,
l’abril es va donar a conèixer que
Catalunya va gastar en pensions

el 2016 un total de 4.963 milions
més que no va ingressar per cotitzacions, segons dades de la Seguretat Social.
El secretari d’Economia del
Govern, Pere Aragonès, va apuntar que la diferència en les dades
del dèﬁcit que maneja la Generalitat i aquests altres és, probablement, que els segons comptabilitzen les transferències incloses en
els pressupostos generals de l’Estat.
Durant la presentació, la consellera Bassa va assegurar que si
Catalunya fos independent, hauria de negociar amb l’Estat un
acord sobre pensions perquè la

pensió és un «dret» de la persona
que ha cotitzat, i això implica tant
l’Estat espanyol com l’hipotètic
nou Estat català, va argumentar.
Segons la consellera, una Catalunya independent estaria «més
preparada per assumir amb solvència les pensions» que la Seguretat Social espanyola. Per fonamentar aquesta idea, l’estudi sosté que el balanç de la Seguretat Social a Catalunya és més favorable
que a Espanya perquè els factors
econòmics que incideixen sobre
els ingressos són més favorables,
atès que Catalunya té més població que treballa i que cotitza, i
també uns salaris més elevats.

Luis de Guindos assegura que no ha identiﬁcat «cap
tipus de deslocalització» d’empreses a Catalunya
EFE MADRID

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, va aﬁrmar ahir que el govern
central no ha identiﬁcat «cap tipus
de deslocalització» d'empreses a
Catalunya perquè els inversors
saben que «l'escenari de la independència no es produirà».
En declaracions als mitjans de
comunicació al Congrés, De

Guindos va dir que els pròxims
dies visitarà Barcelona, es reunirà
amb empresaris i tindrà un acte a
la Cambra de Comerç alemanya,
però va insistir que «no hi ha hagut moviments importants de
deslocalitzacions» perquè l'escenari de la secessió es considera
«irracional».
«No hi ha cap inversor nacional
que pensi que l'escenari de la in-

dependència es produirà», va dir
després d'assenyalar que l'evolució econòmica i el compliment de
les lleis és el fonamental per generar conﬁança i donar garanties a
la inversió. El ministre va destacar
que encara que les agències de
qualiﬁcació de risc aﬁrmen que la
secessió tindria un impacte molt
negatiu per a Catalunya i la resta
d'Espanya, també assenyalen que

aquest escenari central no es produirà i seria irracional. De Guindos va assegurar que la independència «no té cap sentit des del
punt de vista econòmic, a part de
totes les qüestions legals». «Catalunya no deixarà de ser part de la
Unió Europea i de la zona Euro
perquè continuarà sent part d'Espanya. No és l'escenari en absolut
que consideren els inversors».

 El conseller delegat de
BBVA, Carlos Torres Vila, va dir
ahir en una nova sessió de
Matins ESADE, que «més del
40% dels clients de BBVA
operen a través de canals
digitals»

La Cambra obre
inscripcions per
a dos cursos per
inserir joves al
mercat laboral
REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de Comerç de Manresa ha obert el període d’inscripcions per a dos nous cursos gratuïts del programa PICE adreçats
a joves menors de 30 anys que vulguin trobar feina. Els dos cursos
són de logística i magatzem, i de
màrqueting digital.
El primer començarà el 9 d’octubre i té una durada de 95 hores.
En aquest curs, a més d’aprendre
els coneixements necessaris per
treballar en una empresa de logística, els participants obtindran de
manera gratuïta el carnet de carretó elevador frontal/retràctil i
transpaleta.
El curs de màrqueting digital té
una durada de 125 hores i començarà el 30 d’octubre. Aquesta formació anirà a càrrec de la consultoria especialitzada 3isic i s’hi
aprendran les tècniques bàsiques
del màrqueting digital, models de
negoci on line, creació de webs
amb wordpress i gestió de la marca personal. Tots dos cursos inclouen una formació bàsica en
ocupabilitat i habilitats socials.

La competència
entre països impulsa
la rebaixa de
l’impost de societat
EFE PARÍS

La competència entre països
per ser atractius per a les empreses segueix encoratjant la rebaixa
de l'impost de societats a l'OCDE,
on, tot i que la recaptació s'ha recuperat, continua lluny dels nivells anteriors a la crisi ﬁnancera.
Aquesta és una de les conclusions de l'informe presentat ahir
sobre les reformes ﬁscals que es
van dur a terme el 2016, quan el
tipus mitjà en els països de l'Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic
(OCDE) es va situar en el 24,7%,
lluny del 32,2% del 2000.
Aquesta tendència genera inquietud al secretari general de
l'OCDE, el mexicà Ángel Gurría,
que considera que mereix «un
examen atent» perquè «la intensiﬁcació de la competència en els
tipus de l'impost de societats després d'un període de relativa estabilització en els anys que van seguir a la crisi planteja desaﬁaments als governs».
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ECONOMIA
LA DATA

L’ORGANISME

ONU
Marcadors

PROPOSA UN PACTE
CONTRA
L’AUSTERITAT

 L’ONU va advocar ahir per un

«Nou Pacte Mundial» com a
alternativa a l’austeritat, centrat
en mesures fiscals expansives
que promoguin la inversió i en
estratègies reguladores i
redistributives.

31/10
CURS DE LA CAMBRA
SOBRE L’ORIGEN DE
LES MERCADERIES

LA PROPOSTA

 La Cambra de Manresa

organitzarà el 31 d’octubre un
curs sobre «L’origen o la
procedència. Com identificarho. Intracomunitari o
extracomunitari», a càrrec
d’Albert Garcia. Preu: 75 euros.

CE
INSTA A CONTROLAR
LA INVERSIÓ
ESTRANGERA

L’EVOLUCIÓ ECONÒMICA Respecte al trimestre anterior, l’increment del producte interior brut català és de l’1,1%
durant el segon trimestre i se situa per sobre de la mitjana espanyola (+0,9%) i de la UE (+0,6%)

El PIB de Catalunya creix el 3%
interanual durant el segon trimestre

L’economia es veu afavorida per l’evolució de la demanda interna i la contribució del saldo exterior
ARXIU/SALVADOR REDÓ

ACN BARCELONA

El Producte Interior Brut (PIB)
de Catalunya va créixer el 3% durant el segon trimestre d’aquest
any respecte del mateix període
de l’any passat, segons va publicar
ahir l’Idescat. A més, aquesta
dada representa una millora de
dues dècimes en relació amb el
primer trimestre, en la línia de les
economies espanyoles i europees, que van créixer el 3,1% i el
2,3%, respectivament.
L’economia catalana s’ha vist
afavorida per l’evolució positiva
de la demanda interna (+2,8%) interanual i per la contribució, tot i
que en menor mesura, del saldo
exterior (+0,6%). Respecte al trimestre anterior, l’increment del
PIB va ser de l’1,1% durant el segon trimestre i es va situar per sobre de la mitjana espanyola
(+0,9%) i de la UE (+0,6%).
La demanda interna entre
l’abril i el juny va continuar creixent, el 2,8%, però una dècima
menys que el primer trimestre. El
consum de les llars va créixer una
taxa del 2,6%, tres dècimes superior al trimestre anterior. Quant a
les administracions públiques,
l’augment va ser del 2,1%, i en la
formació bruta de capital, del
3,7% per l’increment de la inversió
en béns d’equipament (3,9%) i de
construcció (3,2%).
D’altra banda, el sector exterior
al creixement de l’economia catalana va ser del 0,6%, i representa
una millora de quatre dècimes
respecte al trimestre anterior. Els
intercanvis amb l’estranger, amb
un augment interanual de l’1,1%,

Vista parcial del polígon de Bufalvent de Manresa, en una imatge d’arxiu

expliquen el dinamisme del sector exterior pel bon comportament de les exportacions de béns
i serveis (+5,7%), que va compensar el creixement de les importacions del mateix període (+3,2%).
L’augment de les exportacions
es va veure impulsat per l’evolució
del creixement del consum dels
estrangers al territori (8,6%), 2,5
punts més que el trimestre interior. Pel que fa a les importacions,
van moderar el creixement respecte del trimestre anterior, sobretot per l’evolució de les importacions de béns i serveis, que va
augmentar el 2,9%, cosa que re-

presenta sis dècimes menys que
el trimestre anterior. El consum
dels residents a l’estranger continua mostrant senyals de dinamisme, amb una taxa de variació interanual del 10,9%.
Pel que fa a l’evolució de la
construcció, tanca el segon trimestre amb un increment del
6,5% respecte del mateix període
de l’any passat i es converteix en
la dada més elevada de l’última
dècada. Les branques industrials
mantenen una notable activitat,
amb un creixement del 2,9%, el
mateix que el període comprès
entre el gener i el març. Concreta-

ment, destaquen les indústries extractives, les químiques i les de fabricació de mobles.
Les branques de serveis van
tancar el segon trimestre de l’any
amb un augment del 2,7% interanual. Entre les branques de serveis més dinàmiques hi ha les comercials, principalment les de comerç a l’engròs, i les activitats
d’hostaleria i restauració. Les activitats d’Administració pública,
educació, sanitat i serveis socials
mostren una taxa interanual del
3,7%. L’agricultura va registrar un
creixement positiu de l’1,4% el segon trimestre de l’any.

Els accionistes de Bankia i BMN aproven la fusió
que donarà lloc al quart banc de l’estat espanyol
EFE MADRID

Els accionistes de Bankia i BMN
van donar ahir la seva aprovació
amb àmplia majoria a la fusió de
les dues entitats, de la qual sortirà
la quarta institució ﬁnancera del
sector a l’estat, un gegant amb uns
actius totals superiors a 223.000
milions d’euros, 2.515 oﬁcines i
8,2 milions de clients. El president
de Bankia, José Ignacio Goirigol-

zarri, va assenyalar davant dels assistents a la junta, celebrada a València, que l’aprovació marca
l’inici d’«una nova etapa de creixement», que permetrà a l’entitat
elevar el seu beneﬁci en 245 milions d’euros i contribuirà a la devolució d’una part de les ajudes
públiques rebudes. A més, amb
l’aportació d’1,7 milions de clients
de BMN, Bankia superarà els vuit

milions d’usuaris i serà líder a
Granada, les Balears i Múrcia, on
la seva presència ﬁns ara era escassa. El president de BMN, Carlos Egea, en la junta celebrada a
Madrid, va assenyalar que la fusió
«maximitza el preu» de l’entitat i li
permet «formar part d’un projecte de futur , amb una entitat solvent, eﬁcient i complementària».
Es tracta d’una fusió per absorció,

de BMN per part de Bankia, i permetrà un creixement de la rendibilitat que suposarà elevar el beneﬁci per acció el 16% en tres
anys, segons va aﬁrmar Goirigolzarri. L’estalvi de costos originat
per la fusió ascendirà a 155 milions, el 96% dels quals s’aconseguirà durant els dos primers anys,
i els costos de reestructuració
s’elevaran a 334 milions.

 La CE proposa un
mecanisme perquè els Estats
membres comparteixin
informació sobre inversions
estrangeres directes,
especialment en sectors
estratègics d’interès comú.

Els jutjats
especialitzats
en clàusules sòl
han rebut 57.000
demandes
EFE MADRID

Els jutjats del conjunt de l’estat
especialitzats en clàusules abusives han rebut entre l’1 de juny quan van començar a operar- i el
8 de setembre 57.068 demandes,
segons va indicar ahir el Consell
General del Poder Judicial (CGPJ)
en un comunicat.
El jutjat de Madrid és el que ha
rebut un noombre més elevat
d’assumptes, 13.064 en el seu primer mes de funcionament; la
seva primera audiència prèvia va
tenir lloc el 27 de juliol, passat i té
en 159 més de previstes per a
aquest setembre, 512 a l’octubre i
1.108 al llarg del novembre.
El jutjat madrileny el segueixen
el de Barcelona, amb 4.644, i el de
Sevilla, amb 2.946; en altres províncies, com Màlaga o València,
s’han registrat més de 2.000 demandes. La xifra total inclou les
demandes presentades als òrgans
judicials de manera electrònica a
través de LexNET en dotze de les
tretze comunitats de l’estat que el
tenen implantat, entre les quals
no ﬁgura Catalunya.

Els conductors
catalans aposten
per la gasolina
davant del dièsel
EFE BARCELONA

Els conductors catalans aposten pels vehicles de gasolina, que
van concentrar el 47,39% de les
vendes entre els mesos de gener i
d’agost, mentre que els dièsel representen el 45,7% i van caure el
7,95%, en un mercat en el qual els
cotxes que utilitzen combustibles
alternatius creixen de manera decidida.
Segons un estudi de la consultora MSI per a Faconauto, Catalunya es converteix així en un dels
pocs territoris en els quals els conductors han optat majoritàriament pels vehicles de gasolina en
detriment dels de dièsel.
Entre el gener i l’agost, les matriculacions de cotxes de gasolina
van créixer a Catalunya el 21,91%
respecte del mateix període de
l’any passat, amb 60.614 unitats
matriculades; mentre que els dièsels van veure caure les seves vendes el 7,95% i van suposar el
45,77% de totes les matriculacions, un total de 58.534.
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Conferència per debatre sobre
comerç de proximitat i competitivitat
a Manresa
Anirà a càrrec de Josep Maria Galí, doctor en Ciències de Gestió, acadèmic i
investigador sobre consum, sostenibilitat i bon govern en les organitzacions
La regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Cambra de Comerç de
Manresa, ha programat per al proper dimecres, 20 de setembre, la conferència titulada La
societat que ve i el comerç de proximitat: oportunitats i requeriments de competitivitat, que anirà a
càrrec de Josep Maria Galí, Doctor en Ciències de Gestió, acadèmic i investigador sobre consum,
sostenibilitat i bon govern en les organitzacions, així com autor de diversos llibres de
management, de marqueting de sostenibilitat i consultor. L'acte tindrà lloc a la sala d'acres dela
Cambra de Comerç, a les 20.30 h.
Durant l'acte es parlarà sobre les tendències socials que s'imposaran en els pròxims anys, dins del
marc de la revolució energètica i digital en la que estem immersos, i com afectaran a l'activitat
comercial i de serveis. El ponent donarà a conèixer el ventall d'oportunitats que s'obren i els
requeriments de competitivitat que exigeix el consumidor ciutadà als proveïdors de productes i
serveis.
Josep Maria Galí actualment està treballant en projectes de prospectiva del consum i innovació
empresarial amb especial èmfasis en el fenomen del consum sostenible i en l'aplicació de
polítiques de responsabilitat social i ambiental en el camp de la innovació de producte i el
màrqueting. Així mateix, exposarà una visió optimista del futur del comerç de proximitat.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/69923/conferencia/debatre/sobre/comerc/proximitat/competitivitat/manresa
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