
ARA > ESTAT I MÓN I ECONOMIA I TENDÈNCIES I HORITZONS I DIARI DE BALEARS
DISSABTE, 6 DE FEBRER DEL 201028 2I I

Panell

Aviació L’aeroport de Lleida-Alguaire comença els vols
L’aeroport de Lleida-Alguaire va començar ahir les operacions
comercials amb vols directes a París-Orly i a Palma de la mà de
la companyia Vueling. Els avions eren “gairebé plens” i les pers-
pectives “són molt bones”, asseguraren des de la companyia
mateixa.• Foto: Pere Bota.

Balanç econòmic
Guanyà 1.510 milions el
2009, un 16,2% menys
La Caixa va obtenir un bene-
fici atribuït de 1.510 milions
d’euros el 2009, un 16,2%
menys, en un any en què va
registrar unes dotacions per
2.821 milions, majoritària-
ment per a insolvències
(2.243 milions), seguint la
seva política de prudència.

Va destinar a aquesta finalitat
els 249 milions que va obtenir
de plusvàlues extraordinàries
netes (per la venda d’un 1% a
Telefónica), a més de 200 mi-
lions addicionals per a la ges-
tió futura del negoci. També
va caure el benefici recur-
rent, que es va situar en 1.710
milions, un 16,7% menys. El
marge brut va ser de 7.187 mi-
lions, un 6,4% més.•

BBVA Congela la pensió i el
sou del president
El consell d’administració de
BBVA ha decidit congelar tant
les aportacions al pla de pensi-
ons, que ascendeix a 79 mili-
ons d’euros, com el salari del
seu president, Francisco Gon-
zález. També elimina les in-
demnitzacions per cessament
per als consellers executius,
segons consta en la informació
enviada a la Comissió Nacional
del Mercat de Valors.•

Jornades Tributació local
L’Agència Tributària de les
Illes Balears (ATIB) dugué a
terme una sessió de treball
amb els responsables de les
hisendes locals dels munici-
pis de Balears. S’hi van trac-
tar temes sobre la situació ac-
tual i les perspectives de la re-
forma de la tributació local. A
l’acte hi va intervenir José Ig-
nacio Rubio de Urquía, ex-
pert en hisendes locals, qui
destacà que “la pàgina de
l’ATIB és molt avançada, fins i
tot més avançada, en alguns
aspectes, que la de l’Estat”,
sentenciar.•

La producció industrial
Cau un 19,4%
La producció industrial va
caure el 2009 respecte de
l’any anterior en totes les co-
munitats autònomes i ho va
fer de manera més significati-
va a Navarra (22,2%), País
Basc (21%) i Balears (19,4%),
mentre que el descens menys
acusat fou a Canàries (11,2%).
Segons les dades de l’INE, en
el conjunt de l’Estat la produc-
ció industrial descendí el
2009 un 16,2% respecte de
2008. Descomptant els efec-
tes del calendari, aquesta taxa
mitjana va ser del -15,8%.•

Foment es queda el
poder dels controladors

El ministre de Foment, José Blanco, va comparèixer ahir després del Consell de Ministres. Foto: Javier Lizón / Efe

El Consell de Ministres aprovà un decret pel qual transfereix al
departament de Blanco l’organització del treball del col·lectiu
PALMA El Govern acordà atorgar
al Ministeri de Foment l’organitza-
ció de la prestació de serveis del
control aeri. D’aquesta manera,
AENA continuarà deixant els ser-
veis de trànsit aeri i control
d’aproximació i podrà adjudicar a
concurs la gestió de les torres de
control a empreses privades. A
més, els treballadors no podran
superar les 1.750 hores de feina
anual, ni les 80 hores extraordinà-
ries, d’acord al que estableix l’Es-
tatut dels Treballadors.

El Consell de Ministres aprovà
ahir un reial decret pel qual es
transfereix al departament de Fo-
ment l’organització de la feina
dels controladors aeris. Segons el
BOE, que va ser publicat d’urgèn-
cia, Foment podrà designar “nous
proveïdors” per als serveis de na-
vegació aèria, “sempre que es tro-
bin degudament certificats per
una autoritat nacional de supervi-
sió d’un estat membre de la UE”.
Els serveis de trànsit aeri i control
d’aproximació continuaran pres-
tant-se directament a través
d’AENA, però el Ministeri de Fo-
ment queda a càrrec de designar

proveïdors civils de serveis de
trànsit aeri d’aeroport, la qual
cosa es farà a proposta del gestor
aeroportuari. Així, AENA podrà
adjudicar a concurs la gestió de
les torres de control a empreses
privades.

El ministre de Foment, José
Blanco, va justificar l’aprovació
del reial decret llei per raons
“d’efectivitat” i perquè els “costos
siguin assumibles”. En la seva in-
tervenció posterior al Consell de
Ministres, Blanco indicà que
aquestes circumstàncies no esta-
ven garantides i afegí que, arran
de la falta d’acord amb els contro-
ladors per a la firma d’un nou
conveni, s’ha hagut d’adoptar una
decisió que resolgui el conflicte.

El ministre recordà que s’ha in-
tentat assolir una entesa amb més
de 65 reunions, però que els con-
troladors han presentat unes pro-
postes que han agreujat la situa-
ció. Entre les reclamacions, desta-
cà un augment del salari, que no
és “tolerable”, perquè una em-
presa pública no pot pagar sous
milionaris quan “es demana aus-
teritat als espanyols”.• Agències

REACCIONS

Controladors
La Unió Sindical de Contro-
ladors Aeris (USCA) anuncià
que recorrerà als tribunals
contra el reial decret apro-
vat pel Govern, que qualifi-
cà d’“imposició unilateral”.

Exceltur
L’Aliança per a l’Excel·lència
Turística aplaudeix la inicia-
tiva de Foment, “que acaba
amb un anacrònic marc de
relació que ha afavorit i per-
petuat els privilegis i la ca-
pacitat operativa autònoma
dels controladors”.

Aerolínies 
L’Associació de companyies
espanyoles de transport
aeri valorà de manera “posi-
tiva” les mesures previstes
pel Govern i considera que
són “suficients” per garantir
el trànsit aeri per Setmana
Santa.
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