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AVUI, dimarts, 4 maig 1976
Economia
L'automòbil, un sector amb esdevenidor BANC DE SABADELL
Aquests dies el sector de l'automòbil ha estat d actualitat com a conseqüència. bàsicament, de l'assemblea que tingué lloc a Madrid a
Sernauto i en la qual va parlar el
Ministre d'Indústria, senyor Pérez
de Bricio, i també de la celebració
actual del Saló de l'Automòbil a la
Ciutat Comtal.

compte el mercat interior i el grau de saturació a que s'ha arribat. Si, com sembla, el sostre a curt termini a Europa és
cap els 350 cotxes per cada 1.000 habitants, vol dir que nosaltres som encara a
una tercera part. és a dir, tot just deixem
el sòcol i per tant amb un ampli mercat

interior potencial futur. Es per això que.
malgrat les deficiències estructurals que
presenta el sector, que un dia o altre
s'haurian d'adobar, hom pensa que de
forma objectiva això de l'automòbil ha
de donar encara molt de si.
JORDI GOULA

L'AUTOMÒBIL I EL NIVELL DE RIQUESA (1970-1974)
Tots dos fets han estat suficients per a
polaritzar una altra vegada l'atenció sobre aquest important sector de l'indústria espanyola que. com tots els altres,
ha patit l'any 1975 les conseqüències de
-a crisi econòmica general. La importància del sector resta fora de tot dubte i
no només pel gran nombre de persones
que hi treballen en forma directa i la
seva participació en el valor afegit nacional. sino també pel que fa a tota la
sèrie d'indústries auxiliars que en depenen. aportant també elevades xifres tant
a
'a població activa com al ja esmentat
valorafegit.

Automòbils
per 1.000

USA

En el Teatre Municipal «Faràndula», amb assitència d'accionistes que representaven, per ells i per delegació, el 92.2 "/o del Capital Social, se celebraren el passat 26
de març del 1976. les Juntes Generals Ordinària i Extraordinària, presidides per En
Bonaventura Brutau i Viloca. a qui acompanyaven els restants membres del Consell
d'Administració i components de l'Alta Direcció.
L'acte s'inicià amb la lectura de la Memòria a càrrec de! Secretari del Consell. En
Pere Soler i Nogués.
Auqestes són les dades màs importants:
1975 en xifres
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T-A CRISI CONSEQUENCIA
LÒGICA

De fet la crisi de l automòbil ha estat
una conseqüència lògica dins de l'ordre
capitalista occidental, com podem veure
analitzant les xifres de producció registrades en els principals paisos productors. No deixa d ésser curiós veure com
homes dues nacions. Alemanya i Japó.
han sortit del 1975 amb xifres positives
en el seu creixement percentual en la
Producció de turismes. On la crisi ha estat més forta —i el cop més dur—. és a
Anglaterra i a Itàlia, on la baixa en la
Producció es va a situar a un nivell gairebé d'un 18% dessota l'any 74. Si la va-'
'oració que realitzem per a Espanya és
comparativa hom pot veure que les coses no han anat tan malament, ja que la
baixa en la producció només ha estat
d
el 1%. e s c | a r q u e posats a comparar,
també hauriem de dir que la producció
d automòbils de turisme a Espanya és la
meitat de la d'Itàlia i Anglaterra, gairebé
!a quarta part de la d'Alemanya i França
t la desena part de la dels Estats Units.

Junta General d'Accionistes. Els resultats d'un «bon servei».
A destacar el següent percentatges d'increment:
30.35 % en els saldos de clients.
31.78 % en el valor afegit al Producte Nacional.
39.28 % en el nombre d oficines.
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L evolució de la cartera de comandes
del sector industrial —exclosa la construcció— „ ha obtingut una millora en el
mes de març. en relacó amb els resultats del mes de febrer anterior, segons
les dades r e c o l l i d e s pel m i n i s t e r i
d'Indústria en les enquestes dels empresaris.
La tendència de la demanda de productes industrials s'ha situat nou punts
per damunt del nivell considerat normal.

mentre al mes de febrer aquest excés
fon de sis punts.
Quant a la tendencia de la cartera de
comandes en el segon semestre d enguany s'hi acusa un lleugera minva en el
sector de béns d:inversió unic punt negre que es detecta en les enquestes esmentades. en canvi, en els altres subsectors, béns intermedis i béns de consum. s'aprecia una acceleració, així com
en el conjunt del sector industrial.

DE PORTES ENDINS

ca
capitalista: la liberalització dels
Preus. liberalització que el Ministre d'Inoustria ha posat en entredit en dir que
ho la veu viable per ara de manera total.

1976 PREVISIONS
N
0 GAIRE OPTIMISTES

p
e l que,fa al 1976 no cal somiar, atés
Que les previsions no són massa optimistes; pero sembla que es pot esperar
increment del 2 al 3% en la producció. el qual, malgrat que romandrà per
jOta de la resta de paisos d'Europa, signijcara un petit pas endavant cap ala reactief ?nÓ d e l s e c , o r Que s'espera que s'efectui
ei 1977.

En el gràfic que presentem hom pot
* í u r e la correlació que existeix entre el
ve
" " d e vida en els diferents paisos.
aquest cas representat per la renta
Mer càpita—, i el nombre d'automòbils
hi han per 1.000 habitants. Les dat r f S A ó n d e l a n y 1970 i del 1974 pels au«Wtóbils i del 1970 i 1973 per a la renta
QI/ c | p i t a a m b l e s excepcions de Bèl1973
"S 3 ' Anglaterra en què són del
oai < E< p u n t o n e s troba la inicial del
<a
referència al 1970 i la punta de la
cam3 31 1 9 7 4 ' E s P o t v e u r e t a m b é 6 1
por ' l i a r 9 camí. que li resta a Espanya
p ort a . a c onseguir nivells de benestar que
m
cfir-ne europeus, ben entès que
6t)
«
gràfic no partem de procc
»o sinó que només s'W té en
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Millora la cartera de comandes

Quins són els fets que aquests dies
shan anat discutint amb més o menys
força? Doncs els que corresponen a tot
sector ficat dins del sistema capitalista,
com ja hem dit. D'una banda !a lògica i
lusta aspiració dels treballadors a augmentar els seus salaris i de l'altra, les
Queixes constants dels empresaris enters tot allò que per a ells suposa costos. tant pel que fa als salaris com a la
^ g u r e t a t Social com també a l'elevació
°e preus enregistrada en les matèries
Primeres, més forta encara des de la recent desvalorització de la peseta. Les
Queixes, com diem. van encaminades a
a,r
que amb els augments de preus fins
®ra permesos no poden cobrir aqúesta
torta elevació en els costos i per tant demanen una cosa ben natural dins l'óp-

—
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A continuació, el Director General. En Francesc Monràs i Ustrell. va llegir el Balanç. del qual en donem les partides més importants:

E = Espanya: A - Àustria: B = Bèlgica: F = França: D = Alemanya; G B, =
Gran Bretanya; N.L. = Holanda: S = Suècia; E.U.A. = Estats Units; I = Itàlia.

De portes endins, però tapant el mirall
oe l'estranger i sense deixar-nos enluernar per aquestes xifres comparats
v
es. es poden veure, i de forma ben
clara, els principals obstacles amb què
avui s'enfronta aquest sector: una demanda que encara trigarà temps a asso,ir
nivells passats, una estructura sectorial poc racional i una dependència molt
elevada de l'exterior.

v ...

Nombre d'accionistes
Nombre de clients
Nombre de treballadors
Oficines obertes al públic

% d'increment
sobre el 1974

JUNTA GENERAL ORDINARIA I
EXTRAORDINARIA DEL BANC DE BARCELONA
DADES DE L'EXERCICI
Dipòsits deClients: 6.030.52 milions de pessetes.
Comptes: 41.037.
InversióComercial: 4.981 milions de pessetes.
Paper descomptat: 13.365 mil ions de pessetes.
Oficines Inaugurades durant l'exercici: 5.
Número total d'Oficines: 19.
Capital: 243 milions de pessetes.
Reseves: 246 milions de pessetes.
Benefici Net: 71 milions de pessetes.

DADES DE LA JUNTA
Assistència: 96,3%del Capital
Aprovació: De la Memòria, Balanç i Compte de Pèrdues i Beneficis així
com també de la gestió del Consell durant I exercici 1975.

Resum del Balanç
ACTIU
Caixa i Banc d'Espanya
Bancs i Caixes d'Estalvi
Crèditsicarterad'efectes
Cartera de títols
.'.
Immobilitzat

.

milions de
pessetes
2.809
3.648
30.595
5 726
1.376

4 65
6.05
50.69
9.49

PASSIU
Fons propis
Bancs i Caixes d'Estalvi
Creditors

.<

2.950
3.300
35.693

4.89
5.46
59.14

Després d'exposar Is assitents el Compte General de Resultats. I informe dels
Censors de Comptes i la Proposta d'Acords, que varen ser aprovats per la Junta General. el senyor Monràs va llegir l'infome de la Direcció.
Una vegada comentats, breument, els esdeveniments politicis. socials i econòmics
es va referir concretament a l'activitat bancària, destacant l'alt increment del nombre d'oficines i el corresponent enduriment de la competència.
REALITZACIONS I PROJECTES PER AL 1976
Un cop obertes les 22 oficines del BANC DE SABADELL durant el 1975. enguany
se n'han obert 6 de noves de Sant Quirze del Vallès. Castellbisbal. Sant Celoni. Sant
Andreu de la Barca, l'agència Passeig Maragall a Barcelona i Madrid. Queden previstes d'inauguració les de Girona, Lle'.da, Tarragona i Reus a més d'una agència urbana a Barcelona i una altra a Collblanch.
PRESENCIA A MADRID
/

Seran, llavors 90 les oficines en luncionament que. a més d abarcar ia Província
de Barcelona, donaran al Banc una projecció regional, completada amb la presència
a Madrid, on es disposa de locals propis ubicats ala Gran Via, utilitzats provisionalment
en part mentre s'acondicionen els 3.000 mts. 2 adquirits, acabatselsqualsesfaràlainauguracióoficial.
Dintre de pocs dies tindrà lloc el trasllat al nou edifici de la Plaça de Catalunya,
dels Serveis Centrals, fins avui dispersos en diferents locals. S espera que ben avia»
es podran agrupar tots a fi d aconseguir la millora estructural que va decidir —en e!
seu dia— la construcció de l'immoble.

INTERVENCIONS

PRIORITAT A LA RENTABILITAT

President: Senyor JOSEP RAYMOND SEGURA.
A l'al.locució presidencial es passà revista a la difícil situació que atravessen les economies occidentals oferint-se una descripció realista dels problemes que afecten la economia espanyola. Les expectatives pel 1976, poden resumir-se en els següents paràgrafs que escollim del discurs,
«En definitiva crec que el nostre futur depèn de la reactivació exterior, de
la nostra política econòmica i de la nostra política a seques... Si per ara no
sembla que la nostra política econòmica conflueixi en una variant enèrgica,
si que crec que la llum augmenta pel costat de la cojuntura internacional... la
economia nord-americana. decisiva en aquest contexte. ha crescut espectacularment durant l'últim trimestre de l'any passat... La inflació ha estat acceptablement controlada en molts paisos industrials, augmentada la xifra d'ocupació i reduint-se el dèficit exterior... Tot això fa pensar que el món lliure està
entrant a la via de la recuperació, i cal no olvidar que Espanya és avui una
economia oberta, íntimament vinculada a les economies internacionals. Aventurant doncs, com sempre, un judici tal vegada temerari, crec que cap a finals
del present any, si factors estranys no entorpeixen la confirmació del
diagnòstic, entrarem a la via d'una recupecada i discreta normalitat.
Director General: Senyor FERRAN COLL MONEGAL
Com a resum de la lectura de la Memòria, podem escollir els següents aspectes:
«Al 1975 la Banca en general s'ha destacat per l'obertura d'un número
molt considerable d'oficines a l'àmbit nacional. El Banc de Barcelona, seguint el criteri exposat l'any anterior, ha enfortit llur presència al Cinturó de
Barcelona amb l'obertura de cinc oficines».
«A principis del present exercici, inauguració d'una nova Oficina a Madrid,
al carrer Dr. Fleming, corresponent al desig d una major penetració a la Capital».
«En el capítol dels fons propis, també al present exercici, s'ha procedit a
una ampliació de capital d'acord amb la política aplicada fins el moment,
consistent en mantenir ( equilibri entre Capital i Reserves, quedant aquests de
la següent forma:

Potenciar les oficines actuals i les programades per aquest exercici —va seguire) senyor Monràs— és l'objectiu obligat d aquesta nova etapa que es comença en la <}ual l'expansió geogràfica restarà probablement limitada per una millor concentració d'esforços i mitjans.
Per acabar, es va referir a la capacitació i dedicació del personal en base al bon
servei i fonament de l'adhesió dels clients i accionistes, la importàficia de la qual v a
destacar complimentosament.

CAPITAL
RESERVES

284 milions de pessetes
279 milions de pessetes

«Augment de la productivitat per a pal·liar ( incidència de raugment dels
costos, com a conseqüència del conveni col·lectiu».
«Augment de la base Accionària d'acord amb la política iniciada fa dos
anys. corresponent als desigs manifestats repetidament pels nostres clients».
«Agraiment al personal per la incondicional cél.laboració prestada durant
1975. essent un motiu de satisfacció pel Consell d'Administració del Banc de
Barcelona».

ACORDS MES IMPORTANTS
• El preu de les accions es manté a 2.500,— pessetes
f
• S'autoritza una ampliació, en una o diverses vegades, amb emissió d accioi
par, dins del termini de cinc anys. fins un màxim de 875 milions de pessetes, é . r
portant el Capital de! Banc fins a la xifra total de 2.625 milions de pessetes.
El senyor Soler, en el preàmbul a la proposta, va expressar la confiança o i C j:
sell en la marxa de I Entitat que obligarà a una ampliació de dues accions nov- ; <
set de les antigues durant aquest any.
• Han entrat a formar part del Consell d'Administració els senyors En Fra : sc
Monràs i Ustrell i En Tomàs Casanas i Guri, substituint a En Bonaventura Brutau
Viloca, que ha complert el seu termini reglamentari i a En Miquel Fonolleü • i S' .
que ha presentat la renúncia per motius de salut. Va ser reelegit En Feliu Çrusalor.
Griera. Amb motiu d'aquests canvis, els senyor Brutau, Llonch fMonràsdigu^ n unes
emocionades paraulesdirigides als accionistesdel Banc.
En acabar la Junta General Ordinària, va fer úsde la paraula el senyor Tomàs Casanr.s
nou conseller, que va agrair al Consell la proposta del seu nomenament i alsaccion
presents l'acceptaciódelaseva candidatura.
A continuació, l'accionista En Pere Fonolleda va agrair les paraules del senyor
Llonch, relatives ai seu oncle En Miquel Fonolleda.
Els accionistes, senyors Francesc Goni i Ramón Mallofré. en les seves mter.uncions. varen posar especial atenció a la infatigable activitat del senyor Manrat
veí del Banc.
Els assistents, drets, varen tributar un calorós i llarg aplaudiment al s , .r
Monràs en agrair, aquest, en breus paraules plenes d emoció els últims parlaments
Molt aplaudida fou també. l'al.locució en la qual en senyor Brutau. en acabar la
Junta General Extraordinària, l'última que presidia, va expressar la seva satisfacció
per haver-ho pogut fer durant tants anys davant d'una base accionarial cada cop
més gran i sempre tan fortament vinculada a l'Entitat. En sinceres paraules rememorà
breument els seus quaranta anys de conseller, destacant els records de tots els seus
companys de gestió.
Tan oon punt va donar-se acabada la Junta Genera! Extraordinària, va reunir-se ei
Consell d Administracióen el qual s'elegí com a President del mateix el senyor En Joan
UochiSalas.

