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TURISME
n Fons d'inversió
Anterior
BBV Ahorro

1020,12

BBV Divisa

1318,37

BBV Indice

100,72

Actual

•
*
•
•

»

Eanserfond
BSN Renta Fija

1471,93

1472,89

BSN Acciones

1287,30

1284,29

BSN Global

1137,33

1137,03

BSN Drnero

160697.31

160745,06

Ces-Fond Dos

1673,93

1674,64

Fibanc Divísas

1311,27

1311,47

Fibanc Global

994,08

Fonbancaya

500,38

Fonbanesto

1486,03

Fonbanif
Fonbanzano

*
*
1487,05

623,43

622,26

1553,67

1553,98

Foncaixa-1

41,38

41,38

Foncaixa-2

1910,87

1911,37

Foncaixa-3

100,00

100,00

Foncaixa-4

1677,30

1677,77

Foncaixa-5

1392,51

1390,90

Foncaixa-7

1410,90

1411,27

Foncaixa-8

1352,78

1353,09

Foncaixa-9

1353,92

1354,23

Foncaixa-10

1367,33

1367,67

Foncaixa-11

1392,24

1392,63

Foncatalana-1

1515,16

1516,31

Foncatalana-2

876,76

877,20

Fondmapfre Bolsa

1218,54

1218,22

Fondmapfre Renta

1278,62

1278,98

Fondoatióntico

1619,85

Fonsabadell

1612,42

Fonsabadell·2

1491,95

GDS Servifondo

«
1612,86

»

224,73

224,85

GDS Servifondo-3

1645,86

1545,18

Inverfondo

2007,00

2009,11

tnvermanresa

1360,60

1360,98

lurisfond

1636,86

*

Mapfre Fondtesoro

1219,23

1219,56

Medifond

1824,19

1824,62

Mediterraneo tnv.

212,93

212,98

Merchfondo

1661,61

1665,13

Merchrenta

1771,13

1771,54

Plus Fondo

107,63

107,92

Profondo

242,12

242,19

P. y G. Crecimiento

1857,91

1858,35

PSN Plan de Ahorro

1776,68

1776,92

Rentcajas

1762,34

1764,71

Rentfondo

2004,51

2005,15

Rentmadrid

1443,45

1444,93

BBV Dinero

174064,97

•

B.K. Fondo Monetario

159152,34

159194,85

Beta Dinero

132182,64

132220,31

Brokerdiner

141871,06

141909,96

Ces-Fond Uno

175991,37

176038,50

Dineratléntico

139010,60

Dinerfondo

191210,87

191261,71

Dinergestió

172042,42

172089,80

Dineríndex

128591,06

128627,97

Fibanc Fondiner

212609,00

212666,00

Fondmapfre Dinero

124513,30

124544,14

Foncaixa-6

100000,00

100000,00

Foncaixa-12

139699,08

139733,87

Fonmanresa

148010,90

148050,15

GDS Servifondo-2

174201,10

174249,33

invercatalana

159702,97

159749,50

Inverdiner

187498,73

187747,73

Laidiner

158806,94

158847,75

Laidiner-Dos

147598,94

147640,69

Novodiner

184999,03

185047,97

Zaradiner

149705,92

149747,56

•

*

L'Estat destina 48.209 milions a
fer més competitiu el turisme
Ahir es va presentar el Pla Marc de Competitivitat del Turisme
EFE

• Madrid.— El Pla Marc de Competitivitat del
Turisme destinarà durant 4 anys 48.209 milions de
pessetes a subvencionar iniciatives per millorar la
competitivitat del sector, segons va dir ahir el ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Claudio Aranzadi.
La partida més important d'aquests 48.209 milions de pessetes
es destinarà a promoció i comercialització turística —concretament, 30.079 milions—; per a la
modernització i innovació turística
se'n destinaran 11.970 milions,
mentre que 2.640 milions de pessetes seran per a la millora de
r«excellència» turística, 2.510 per
al pla de foment de nous productes turístics i 1.010 més per al pla
de coordinació i cooperació industrial. Totes aquestes subvencions
seran regulades mitjançant ordres
ministerials, que ja s'estan prepcirant.
El ministre d'Indústria, Comerç,
i Turisme, Claudio Aranzadi, va
explicar durant la presentació del
pla a la Comissió d'Indústria del
Congrés que els projectes seran

El ministre va assegurar que es tracta d'un «pla d'incentius» perquè els responsables del sector facin les
transformacions necessàries i que no sigui l'administració qui prengui les decisions. Aranzadi va dir
que el turisme no pot créixer com ho ha fet en els
últims 20 anys, però que cal millorar-ne la qualitat.

cofinançats entre l'administració
estatal i les comunitats autònomes, fet que garantirà «l'eUminació de la discrecionalitat a l'hora
d'atorgar els ajuts», segons va dir.
A més, l'administració potenciarà
la petició d'ajudes comunitàries
mitjançant els fons Feder, que
poden ser d'uns 14.700 milions de
pessetes. Igualment, es promourà
l'establiment de convenis amb
entitats financeres per a la instrumentalització de línies preferents
de crèdit de 10.000 milions de pessetes a l'any, amb amortitzacions
de fins a 10 anys i a un tipus d'interès que serà del 12 per cent
anual.
Seguiment intensiu
El seguiment del pla és un dels
pilars del document, que estableix

la creació d'una comissió interministerial, en la qual intervindran
representants dels ministeris relacionats amb el turisme, per tal de
resoldre de manera àgil els problemes que es presentin. També
es preveu la creació d'un consell
consultiu de turisme format per
experts per tal de definir les estratègies turístiques, i s'intensificarà
la presència de l'Estat Espanyol
en les iniciatives turístiques europees. Respecte a la reforma del
mercat laboral del sector, Aranzadi va dir que el seu ministeri
està fent de mitjancer entre els
sindicats i els empresaris per tal
que negociïn sense que es produeixi conflictivitat, però va assegurar que són les dues parts les
que han de prendre una decisió
al respecte.

EMPRESES

Promouen a Girona una empresa de
serveis formada per disminuïts auditius
La componen vint persones que entraran dades per ordinador
T,B.

• Girona.— El Centre de Gestió
Empresarial de Girona promou la
creació d'una empresa dedicada a
oferir els serveis per entrar dades
per ordinador, que estarà integrada per una vintena de persones
amb disminucions auditives.
Aquestes persones han estat alumnes durant els últims dos anys de
l'Escola de Gestió Empresarial,
que per aquest motiu ara ha pres
la iniciativa d'intentar trobar-los
una sortida laboral. Actualment
s'estudien dues possibilitats: que

sigui la mateixa escola la que
munti l'empresa de serveis, o que
l'empresa Fucoda, del grup
ONCE, obri una delegació a Girona, que donaria feina a la vintena
de persones.
Els representants de l'Escola de
Gestió Empresarial ja han mantingut contactes amb els de Fucoda. Precisament avui mantindran
una reunió a Barcelona, durant la
qual està previst que Fucoda doni
una resposta sobre si li interessa
obrir una delegació a Girona o no.
L'empresa per entrar dades per

ordinador oferiria els seus serveis
principalment a entitats financeres, i actualment ja es mantenen
contactes per aconseguir contractes. L'ONCE ja participa actualment, juntament amb MIFAS, en
una bugaderia industrial, situada
a Riudellots de la Selva, on treballen al voltant de trenta persones, la majoria minusvàlides. Una
altra empresa de l'organització de
cecs, Construcción y Gestión de
Servicios SA, integrada per disminuïts, també va obrir a principi
d'any una delegació a Girona.

Apugen un 7 per cent el
sou dels empleats del
sector de pastisseria
• Girona.- El sindicat UGT a
les comarques gironines i el Gremi Provincial de Confiteria, Pastisseria i Brioixeria de Girona
signaran el dia 27 de maig el conveni col·lectiu, que preveu un
increment salarial per aquest any
del 7 per cent per als treballadors
del sector de pastisseria artesana
i d'una mitjana del 14 per cent per
als empleats del sector de pastisseria industrial i brioixeria. La raó
de la diferència d'increment s'explica perquè el sindicat i el gremi
van arribar a un acord pel qual
s'igualen les taules salarials dels
empleats de pastisseria industrial
i brioixeria amb la dels artesans,
que fins ara cobraven una mitjana
del 7 per cent més. «Havia arribat
un moment en què es feia necessari igualar els sous, ja que cada
cop hi ha menys artesans i més
industrials i, tot i que la feina d'artesà és més laboriosa, el ritme de
producció de l'industrial es més
fatigant», va explicar la responsable de la federació d'alimentació
de la UGT a les comarques gironines, Neus Costa. Aquest conveni
afectarà 595 treballadors de 209
empreses de les comarques gironines. Per l'any vinent, les parts
han acordat apujar els sous l'IPC
real més un punt. L'altra novetat
d'aquest conveni és que els treballadors podran fer les vacances
durant l'estiu, excepte en les
indústries de la costa. / G.P.

El Constitucional no
debm entrar Hisenda en
el domicili dHm deutor
• Madrid.- El Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat i la nul·litat de l'article
130 de la Llei General Tributària,
que faculta els jutges d'instrucció
a autoritzar Hisenda a entrar en
el domicili d'un deutor tributari
per embargar-li els béns, sempre
que l'administració demostri que
ja havia embargat la resta de béns
del deutor. Amb aquesta sentència, el Constitucional resol una
qüestió d'inconstitucionalitat que
havia estat plantejada pel jutjat
d'instrucció número 11 de
Madrid, que considerava que l'article 130 infringia «el dret a la
inviolabilitat del domicili dels
ciutadans». / EFE

Divises
Compra

Venda

1

Dòlar EUA

99,690

99,990

1

Marc alemany

62,482

62,670

1

Franc francès

18,573

18,629

1

Lliura esterlina

183,041

183,591

100 Lires italianes
100 Francs belgues
1

8,301

8,325

303,540

304,452

55,486

55,652

Florí holandès

1 Corona danesa

16,163

16,211

166,791

167,293

100 Escuts portuguesos

75,045

75,271

100 Dracmes gregues

52,551

52,709

1

Uíure irlandesa

1

Dòlar canadenc

83,388

83,638

1

Franc suís

68,048

68,252

100 Iens japonesos

77,040

77,272

1 Corona sueca

17,344

17,396

1

Corona noruega

16,066

16,054

1

Marc finlandès

22,996

23,066

887,872

890,540

100 Xllings austríacs
1

Dòlar australià

1

ECU

•

75,366

75,592

128,311

128,697

Matèries primeres
Actual

Coure A

Anterior
1.210

*

Plom

"

lliures / tona

280

lliures / tona

*

1.361,5

dòlars / tona

A l u m i n i HG

*

1.323

dòlars / tona

Níquel

*

7.325

dòlars / tona

Petroli Brent

*

19,35

dòlars / barril

Petroli Texas

*

*

dòlars / barril

Zenc HG

Fom: EFE

•

Metalls preciosos

Or

Londres
Zurtch
París
Madrid (or manuf.)

Plata

Londres

337,45 $ / unça
339,50 $ / unça
58.650 francs / kg.
1.196,40 pta. / gr.
4,077 $ / unça

Zurich

4,0825 $ / unça

Madrid (ag. manuf.)

16.518 pta. / Itg.

Ptatl

Madrid

2.655 pta. / gr.

PaHadl

Madrid

683,30 pta. / gr.

El director del Banc
d'Espanya demana més
transparència al sector
• Sevilla.— El director general
del Banc d'Espanya, Àngel
Madroflero, va dir ahir a Sevilla
que les noves condicions del mercat financer fan «més necessari
que mai» un augment de la informació disponible i de la transparència de l'actuació dels intermediaris financers. Madronero, que
va intervenir en l'obertura de les
XIX Jornades de Mercat Monetari Intermoney'92, va fer referència a l'esforç de les autoritats
supervisores en el procés de convergència monetària amb Europa
«per continuar prevenint situacions de manca de iiquidesa o
insolvència de les entitats financeres», segons va dir. Madronero
va exphcar que la primera resposta de les autoritats espanyoles ha
estat millorar els mecanismes prudencials, amb la finalitat de reforçar la solidesa de les institucions
financeres. No obstant, va matisar
que en l'entorn actual, de creixent
diversificació de les pràctiques
financeres i de formació d'entramats complexos, en la seva opinió,
«dificulten el coneixement i anàlisi
de la solvència de les institucions
financeres», l'establiment de coeficients de recursos propis i l'exigència de dotacions adequades
pot «ser insuficient». / EFE

Font: SEMPSA
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1M Bankpime
Banc de la P^ita i Mitjana Empresa
Es complau a convidar-lo
a la Conferència-Col·loqui que, sobre

«LA REFORMA DE rLR.RE EN MATÈRIA
DE RENDIMENTS DE CAPITAL»
desenvoluparà

RAMON DRAKE MARTÍNEZ
Advocat
Membre del Bufet Drake i Associats

L'acte es celebrarà a: Hotel Sol Girona (Sala Abras).
Carrer Barcelona, 112. Girona
Avui, dia 21 de Maig de 1992, a les 19h.
És imprescindible confirmar l'assistència, trucant a la
Srta. Isabel Matés. Tel. (972)221717.

