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LA SETMANA
COTITZA A LA BAIXA

COTITZA A L’ALÇA

COTITZA A L’ALÇA

César Cabo

Francisco Arregui

Máire Geoghegan-Quinn

p

Portaveu de la Unió Sindical de Controladors Aeris

p

Qualsevol col·lectiu té
dret a plantejar totes les
queixes que vulgui respecte de la seva situació laboral,
però això s’ha de fer de cara, mai
organitzant una vaga encoberta a
base de baixes mèdiques. Això és
injust amb els altres treballadors.
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President d’Uceac

n

No tots els sectors pateixen amb la crisi. L’augment de l’estalvi ha generat una alça del 15% el 2009 en el
sector assegurador, i sobretot per
l’increment en la contractació de
pòlisses de vida. La despesa per habitant va arribar a 1.008 euros.

QUADRAR
ELS COMPTES
La liquidació dels pressupostos de la Generalitat del 2009 apunten
una caiguda d’ingressos de 2.263 milions, cosa que apuja el deute a
pesar de l’efecte positiu del nou finançament. Per Berta Roig

E

ls comptes no
acaben de quadrar. A pesar de
les
mesures
d’austeritat, els
ingressos segueixen en caiguda lliure i la Generalitat
necessitarà fer nous equilibris. Això és el que es desprèn de les dades de liquidació del pressupost del
2009 presentades pel conseller d’Economia, Antoni
Castells, que ja ha avançat
que caldrà afrontar un nou
ajust d’entre 600 i 700 milions d’euros l’any que ve.
La nota positiva, però, és
que el nou model de finançament va aportar 1.990
milions d’euros extres que
van permetre reduir el dèficit en 566 milions d’euros

respecte del 2008. Amb tot,
la diferència entre els ingressos i les despeses encara representa el 2,4% del
PIB català, lluny de l’objectiu fixat per Brussel·les de
situar-lo en l’1,1% el 2013.
Els comptes públics han
patit la davallada en la recaptació de l’impost de
transmissions
patrimonials i actes jurídics i documentats –molt vinculat a
l’activitat immobiliària–,
però també a d’altres més
lligats al consum com l’IVA
o l’impost de matriculacions.
La descompensació entre
el que entra i el que surt
també ha obligat a emetre
més deute, que ja s’acosta
als 30.000 milions d’euros

(l’11,4% del PIB). Així les
coses, la Generalitat tornarà a retardar el pagament
als hospitals concertats en
15 dies. Davant aquest situació, però, Castells ha reiterat que aquesta és una situació puntual que no respon a un problema de tresoreria de la Generalitat.
Qui també prepara noves
mesures per fer quadrar els
comptes és el president del
govern, José Luis Rodríguez Zapatero. D’entrada
ja ha avançat que demanarà
nous esforços fiscals a les
rendes més altes, el que podria suposar aplicar nous
tipus a l’IRPF com ja s’ha
fet a Catalunya. La mesura
servirà per donar una mica
d’oxigen a un balanç molt
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Comissària europea de Recerca, Innovació i Ciència

Els comptes públics han
patit sobretot la
davallada en la
recaptació de l’impost
de transmissions
patrimonials i actes
jurídics i documentats
–vinculat a l’activitat
immobiliària–, però
també en d’altres lligats
al consum com l’IVA o
l’impost de
matriculacions

n

La Comissió Europea
acaba d’anunciar el paquet inversor més gran
de la seva història en recerca i innovació. En total, 6.400 milions
d’euros que han de servir per generar nou creixement econòmic i
llocs de treball qualificats.

desequilibrat que també
recorre amb insistència a
l’emissió de deute. Aquests
dies el Tresor ha col·locat
prop de 6.000 milions
d’euros, això sí, amb un
cost fins a un 17% menor al
suportat en juny. Sigui com
vulgui, Zapatero tindrà
molt complicat aprovar els
comptes per al 2011, i això
ja s’ha deixat veure aquesta
setmana en la votació per
fixar el sostre de despesa.
Només els vots del PSOE i
les abstencions de CiU i CC
han permès a l’executiu
central salvar la papereta.
A banda de la votació al
Congrés, la setmana ens ha
deixat altres notícies a Madrid, encara més rocambolesques o fins i tot vergonyoses. Una és la reunió
entre el president de la Generalitat, José Montilla, i el
president del govern per
mirar de llimar diferències
després de la sentència del
TC sobre l’Estatut. El resultat, com era d’esperar i tot
parafrasejant el mateix
Montilla, ha estat més de
paraules que de fets. Però ja
se sap, s’acosten eleccions i
tothom ha de jugar les seves cartes. I si no, que ho
preguntin als representants dels partits catalans al
Congrés de Diputats, els
quals aquesta setmana ens
han ensenyat que pesa més
l’estratègia electoral que la
crida a la unitat de més
d’un milió de catalans. Pe-

rò això, a aquestes alçades
del partit, tampoc ha de
sorprendre ningú.
Tampoc ha estat una sorpresa que Catalunya hagi
estat una de les CA més
perjudicades per les retallades anunciades pel ministre de Foment, José
Blanco. 5 projectes paralitzats sobre un total de 32.
Afortunadament la setmana ens ha deixat altres
històries més positives. Algunes venen directes de
l’administració, que també
ens deixa de tant en tant
bon gust de boca. És el cas
per exemple de les dades
presentades per Invest in
Catalonia,
dependent
d’ACC10, que va materialitzar 33 projectes d’inversió el 2009 generant un volum de prop de 544 milions
d’euros. També es mereix
bona nota la iniciativa del
programa Projecta’t, del
departament de Treball,
que oferirà assessorament
a mil emprenedors.
En l’àmbit financer destaquen els resultats del
Banc Sabadell (mireu pàgina 9) i La Caixa, que ha guanyat un 7,5% menys el primer semestre (902 milions
d’euros) per les fortes dotacions. Pel que fa a Unnim,
l’entitat ha presentat el seu
pla estratègic per al període
2010-2013, el qual apunta
uns beneficis abans d’impostos de 150 milions d’euros en tres anys.

El conseller Castells ha
presentat les dades de
liquidació dels pressupostos
del 2009, en una setmana
marcada també per la reunió
de Montilla i Zapatero a la
Moncloa. Al mig, imatges de
la presentació del programa
Projecta’t per a
emprenedors, i de la
constitució d’Unnim el juny
passat. L’ECONÒMIC
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