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LABORAL

fi' Fons d'inversió
Anterior

Actual

BBV Ahorro

1185,00

1185.71

BBV Divisa

1793,99

1806,41

BBV Indíce
BBV Internacional

114,78

115,17

1082,39

1080.15

Diferències a la patronal de la fusta
provoquen la dimissió de Subirós

126,64

127,13

BSN Renta Fija

1837,35

1839,17

BSN Acciones

1629,88

1635,60

BSN Global

1281,30

1281,30

BSN D i nero

188487,55

188628,56

LLUÍS SIMÓN

1466,44

1480,64

B Girona.— El president de la FOEG, Eusebi Subirós, va anunciar ahir la seva dimissió com a president
de l'Associació Autònoma d'Empresaris de la Fusta
de les comarques gironines, per no «estar d'acord
amb com s'han portat les negociacions del conveni

BBV Rendimiento

Fibanc Divisas

•

Fibanc Global

•

Fonbancaya

515,50

515.60

Fonbanesto

1675,67

1676.22

Fonbanif
Fonbanzano

749,85

748.82

1796,54

1797,72

Foncaixa-1

41,48

41,38

Foncaixa-2

2187,20

2188,52

Foncaixa-3

100,00

100,00

Foncaixa-4

1908,63

1909,74

Foncaixa-5

1686,67

1694,05

Foncaixa-7

1644,90

1646,11

Foncaixa-8

• 1641,66

1539,09

Foncaixa-9

1538,23

1542,21

Foncatxa-10

1567,00

1567,63

Foncaix3-11

1609,83

1610,97

Foncatalana-1

1778,10

1779.46

FoncaiaIana-2

898,92

910,08

Fondmapfre Bolsa

1356,94

1357,61

Fondmapfre Renta

1490,50

1488,78

Fondoatiàntico

1867,44

1867,71

Fonmedic

2108,23

2108,23

Fonsabadell

1843,45

1843,93

FonsabadelI-2

1707,60

1708,04

Fonsgirona
Fonsgirona 11
GDS Servifondo

242,88

243,06

1127.66

1128,59

259,09

259,25

GDS Servifondo-3

1710,60

1712,80

Inverfondo

2314,69

2313,73

Invermanresa

1567,92

1568.96

lurisfond

1863,09

1864,43

Mapfre Fondtesoro

1405,28

1404,74

Merchrenta

2065,06

2067,64

Plus Fondo

•

•
•

Profondo

251,40

P. y G. Crecimiento
PSN Plan de A h o r r o

•

2091,37

2095,16

2051,88

2053,13

Rentcajas

2072,26

2071,96

Rentfondo

2323,70

2323,94

Rentmadrid

1632,87

1634,03

BBV D i nero

202029,27

202152.32

B.K. Fondo Monetario

182669,01

182749,13

Beta Dinero

154742,40

154769,80

Brokerdiner

164227.28

164325,77

Ces-Fond Uno

202753,20

202901,83

Dineratlàntico

161086,11

161166,02

Dinerfondo

220520,68

220685,66

Dinergestió

199602,32

199746,59

*

Oinerindex

*

Fibanc Fondiner

243051,00

Fondmapfre Dinero

143656,55

143697,74

Foncaixa-6

100000,00

100000,00
161052,55

243222,00

Els treballadors del sector comencen una vaga de quatre dies

El president de la patronal de
les comarques gironines va assegurar en un comunicat que la vaga
al sector de la fusta no és el motiu
de la seva dimissió. Segons afirma,
després de 16 anys de mandat
l'Associació d'Empresaris de la
Fusta necessita la renovació d'un
«càrrec exercit prou temps per la
mateixa persona». Respecte de la
vaga, Subirós va explicar que està
convençut que els sindicats saben
que ell ha fet tot el necessari perquè s'arribés a un acord. «En la
reunió informal que vaig tenir
amb els representants sindicals les
diferències estaven entre un 3 i
un 5 per cent i l'acord semblava
possible», assenyala Subirós, que
també reconeix que la vaga no és
bona ni per als empresaris ni per
als treballadors, «i menys en un
moment en què és més necessari
el lloc de treball que no pas un
augment salarial d'un o dos
punts». «Igualment, a l'empresa
—afegeix el comunicat— li és més
necessari continuar l'activitat,
encara que sigui amb benefici
zero».
Els representants sindicals van
remarcar ahir que durant tot el
procés negociador hi va haver
moltes diferències entre els
empresaris, «ja que mentre alguns
acceptaven un increment salarial
del 5% els altres hi estaven totalment en contra». Empresaris del
sector van reconèixer ahir que les
diferències entre els representants
de la patronal a la mesa negocia-

Foncaixa-12

160943,17

Fon ma n resa

170101.03

170222,10

GDS Servifondo-2

201224,94

201376,34

tnvercatalana

185763,38

185932,85

tnverdiner

215563,18

215724,39

Laidiner

181056,41

181205,71

Laidiner-Dos

168257,38

168392,67

L.S.

Novodiner

213812,18

213342,25

Zaradiner

173571,67

173706,13

• La major part dels 1.500 treballadors d'empreses de la fusta
de les comarques gironines van
seguir ahir la primera jornada de
vaga del sector, segons van informar els sindicats UGT i CC OO.
El representant del sector de la
UGT, Germàn Arenas, va explicar que r«èxit» de la convocatòria
demostra la «sensibilitat i suport
dels treballadors a les posicions
moderades dels sindicats en la
negociació». El responsable d'acció sindical de la construcció de
CC OO, Benjamí Monterdé, va
coincidir amb Arenas a qualificar

M Divises
Compra

Venda

129,371

129,631

1 Marc alemany

79,938

80.098

1 Franc francès

22,928

22,974

198,003

198.399

1 Dòlar EUA

1 Lliura esterlina
100 Lires italianes
100 Francs belgues

8,276

8.292

374,420

375,170
71,304

1 Flor't holandès

71.162

1 Corona danesa

19,609

19,649

1 Lliura irlandesa

186,450

186,824

100 Escuts portuguesos

78,303

78,459

100 Dracmes gregues

55,607

55,719

1 Dòlar canadenc

98,307

98,503

1 Franc suís

91.844

92,028

123.919

124,167

1 Corona sueca

16.057

16,089

1 Corona noruega

18,361

18.397

1 Marc finlandès

22,248

22.292

100 Iens japonesos

1 Xlling austríac

11,360

11.382

1 Dòlar australià

84,092

84,260

152,232

152,536

1 ECU

• Matèries primeres
Coure A

dòlars/tona

375

dòlars / tona

LLUÍS BRUGUERA

877.5

dòlars/tona

B Girona.— La Federació d'Associacions de Comerciants de
Girona, l'Ajuntament, Caixa de
Girona i la concessionària dels
aparcaments horaris de la ciutat,
Giropark, signaran a començament d'octubre un conveni de
col·laboració segons el qual Ics
dues primeres hores d'aparcament
en zona blava poden sortir de
franc a les persones que paguin
tant l'aparcament com les seves
compres amb la Targeta Comerç
de Caixa de Girona. Aquestes
compres s'hauran de fer forçosament en un establiment adherit a

Alumini HG

1.114

1.119

dòlars/tona

Níquel

4.215

4.293.5

dòlars / tona

Petroli Brent

15,95

15,70

dòlars / barril

Petroli Texas

*

"

dòlars / barril

Foni: EFE

Metalls preciosos
Or

Londres

355 $ / u n ç a

París

64.500 f r a n c s / k g .

Madrid (or manuf.)
Piata

Platí
Pal·ladi

353.5 $ / unça

2uric

Londres

1.625 86 p l a . / g r .
4.1 10 $ / u n ç a

Zuric

4,0776 S / u n ç a

Madrid (ag manu.)

21.423 pta. / l(g.

Madrid

2.468 p t a . / g r .

Madrid

886A1 pta. / gr.

Font; SEMPSA

dels treballadors. «Esperem que
en els propers dies —va dir— la
resta d'empleats s'afegeixen a l'aturada». Pel representant de CC
OO, el fet que la major part de
les empreses tinguin pocs treballadors fa que sigui difícil poder
informar tothom de les reividicacions. «Fins diumenge a última
hora —va explicar— vam intentar
localitzar alguns empresaris per
tal d'aturar la vaga, però les informacions que ens donaven eren
contradictòries, ja que mentre uns
deien que la culpa era de Subirós,
uns altres asseguraven el contra-

Els clients dels comerciants de Girona
podran aparcar de franc fins a dues hores

1.759,5

891

com a molt positiva la resposta
dels treballadors en la primera
jornada de vaga.
«Les grans empreses han parat
totes i les petites s'han anat afegint a l'aturada durant el dia», va
explicar Arenas, que fins ahir al
vespre va esperar «una trucada de
l'Eusebi Subirós» que permetés
als sindicats desconvocar la vaga.
Segons ell, la major part dels
empresaris accepten les nostres
reivindicacions, però, «sorprenentment, la mesa negociadora de
la patronal no ho fa».
Monterdé va xifrar en un 80%
el seguiment de la vaga per part

COMERÇ

Anterior

Zenc HG

dora van existir, «però des del
principi vam deixar clar que s'acceptaria el que decidís la majoria». En aquest sentit, un dels
empresaris que va assistir a alguna
de les reunions entre sindicats i
patronal va assenyalar que la
dimissió de Subirós es va produir
perquè aquest no va estar d'acord
amb el que va decidir la majoria:
no acceptar la darrera oferta sindical del 5%. «Volent dir que sí
va haver de dir que no», va assenyalar l'empresari, que també va
explicar que a la major part de

«Èxit» en el seguiment de la vaga

1.755
373,50

Eusebi Subirós

les empreses del sector que tenen
pocs treballadors, la vaga els afectaria molt menys que a les grans
empreses, «com la d'en Subirós»,
en les quals els piquets sindicals
« s ' e n c a r r e g u e n que t o t h o m
segueixi la vaga».
Un altre dels empresaris del
sector va dir que esperava una
explicació de Subirós sobre la seva
dimissió com a president de la
patronal de la fusta. «Diferències
entre els empresaris sempre n'hi
ha hagut, i tots sabíem que s'havia
d'acceptar la decisió de la majoria
a l'hora de signar el conveni», va
explicar. Segons aquest empresari,
les empreses que vulguin aplicar
augments salarials superiors al del
conveni «tenen tota la llibertat de
fer-ho, però tal com està el sector
és normal que la major part no
puguin fer-ho».
Els representants de CC OO i
la UGT van assegurar que molts
empresaris els van donar ahir la
raó en les seves reivindicacions
salarials. «La nostra moderació ha
estat extrema, i si la mesa de la
patronal no és representiva del
sector o no es posa d'acord no és
el nostre problema», va assenyalar
un representant sindical.
Fonts de la FOEG van assenyalar que desconeixien si la dimissió
de Subirós com a president de la
patronal de la fusta afectarà el seu
càrrec de dirigent a la patronal
gironina. Subirós és president de
la FOEG des de l'any que es va
crear, el 1987.

EFE

B Madrid.— El Govern estatal va
oferir als sindicats una pujada de
les pensions per al 1994 del 3,5%
—igual que l'increment previst
dels preus—, amb una clàusula de
revisió que garanteixi el seu poder
adquisitiu, segons fonts del Ministeri de Treball, en la represa de
les converses pel pacte social, ahir
la tarda. L'oferta governamental
manté intacta la proposta que els
treballadors acomiadats que es
neguin a acceptar la mobilitat
geogràfica perdin el dret a cobrar
el subsidi de desocupació. Els dirigents de la UGT i de CC OO es
van mostrar prudents davant de
la possible modificació de l'oferta
inicial del Govern estatal, després
que en la primera setmana de
negociacions no s'hagi produït cap
avanç. El secretari d'acció institucional de CC OO, José Maria
Fidalgo, va dir ahir que es poden
produir aproximacions en el tema
de les pensions, tot i que els
acords estan reservats al plenari
—al qual assistebcen els ministres
d'Economia i Treball, els secretaris generals dels sindicats i el president de la patronal—, que s'ha
de reunir dijous. Per part de la
UGT, el secretari d'Acció Sindical, Apolinar Rodríguez, va dir
que el Govern estatal «té una
oportunitat d'or per tranquil·litzar
els pensionistes» garantint el seu
poder adquisitiu, i va assenyalar
que acceptaria una puja de les
pensions entorn del 4,5%. En
representació de la patronal estatal CEOE, Juan Jiménez Aguilar,
que només participarà en el debat
de la reforma del sistema de prestacions per desocupació, va afirmar que la resposta que doni avui
el Govern estatal pot condicionar
l'avanç de les negociacions.

S'inicien contactes entre
Caixa de Girona i caixes
catalanes i franceses

V

Actual

Plom

del sector», segons van assenyalar fonts de la patronal gironina. La manca d'acord entre empresaris i
treballadors en aquestes negociacions va culminar
la setmana passada amb la convocatòria d'una vaga
de quatre dies, que va començar ahir i que, segons
els sindicats, va tenir un seguiment majoritari.

El Govern estatal
ofereix als sindicats
apujar les pensions
d'un 3,5%

Punt, El, 1993-09-21, p. 19.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

la Federació d'Associacions de
Comerciants de Girona.
El conveni té una vigència de
tres mesos, prorrogables tàcitament, i la intenció dels comerciants és que sigui operatiu abans
de desembre per aprofitar de ple
el període de compres nadalenques. L'oferta de places d'aparcament de superfície incloses en
aquest acord supera les 450 i
només és vàlida per un màxim de
dues hores per titular de targeta
i dia.
L'empresa concessionària dels
aparcaments en fregarà mensualment un disquet informàtic a

Caixa de Girona que contindrà la
relació de clients que han pagat
l'estacionament amb la Targeta
Comerç. L'entitat d'estalvi carregarà directament a la Federació
d'Associacions de Comerciants de
Girona l'import corresponent a
—com a màxim— Ics dues hores
d'aparcament, sempre que s'hagi
fet una compra en un establiment
de la federació, segons va explicar
ahir cl seu president. Amadeu
Font. Font va informar que també
s'han iniciat contactes per fer un
conveni simüar amb ics empreses
explotadores dcis aparcaments
soterranis de Girona.

B Barcelona.— Directius de
Caixa de Girona es van reunir
ahir a la seu de Caixa de Catalunya, a Barcelona, amb responsables d'aquesta entitat i amb
r e p r e s e n t a n t s de Caixa de
Balears, de la Caisse d'Epargne
de Midi-Pyrénées (Tolosa), de la
de Languedoc-Roussillon (Montpeller) i de la d'Aquitaine-Nord
(Bordeus) per fer el primer contacte, que en un futur ha de ser
el conveni de col·laboració entre
aquestes sis entitats. Aquest conveni l'ha promogut la Confederación Espafiola de Cajas de
Ahorros (CECA) i la seva homòloga francesa després del Congrés
Mundial de Caixes d'Estalvi celebrat a París el juliol passat. L'establiment d'una xarxa comercial
interrelacionada, el paper financer en sectors prioritaris com el
de les petites i mitjanes empreses
i la promoció d'incentius a la
inversió van ser alguns dels punts
previstos en l'ordre del dia, que
també preveia els pagaments
transfronterers, l'assessorament i
la gestió d'inversions i els nous
productes bancaris. / L.B.

lU demana que Solbes
expliqui a! Congrés les
privatiízacloïis
B Madrid.— El grup d'izquierda
Unida-lniciativa per Catalunya al
Congres ha demanat la compareixença dci ministre d'Economia,
Pedró Solbes. davant de ia comissió corresponent perquè inforini
de les previsions del Govern respecte de la privatiizació d'empreses públiqtics. enlre ies quals hi
ha Argenlari;;, Telefònica i Tabacalera./hi·ii

