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ÍBEX-35

ELS QUE PUGEN MÉS

10.150,40 PUNTS
-0,26% VARIACIÓ

FERROVIAL
SIEMENS GAMESA
ACS

% VAR.

EUROS

+1,58
+1,30
+1,00

18,330
11,690
32,330

ELS QUE BAIXEN MÉS
INDITEX
BANKIA
ARCELORMITTAL

% VAR.

-2,49
-2,35
-2,01

EUROS

29,955
3,954
26,105

RADAR EMPRESARIAL
Tribunals

Automoció

Competència porta
el govern espanyol
al Tribunal Suprem

Seat contracta 150
persones que fins ara
treballaven per ETT

L’enfrontament que mantenen la
Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència (CNMC) i el ministre
d’Energia, Turisme i Agenda Digital
ja ha arribat als tribunals. La CNMC
va anunciar ahir un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem contra el reial decret del ministeri que regula diversos aspectes
del mercat energètic. L’organisme
que presideix José María Marín
Quemada creu que el ministeri d’Álvaro Nadal vol assumir competències que són seves, i en aquest sentit
argumenta que la Comissió Europea
defensa que han de tenir més competències sobre el mercat elèctric
els organismes supervisors independents, en lloc dels governs.
El reial decret, aprovat a l’octubre, desenvolupa l’adaptació de l’estructura del ministeri, que es queda
la inspecció i liquidació del mercat
elèctric, així com la supervisió dels
hidrocarburs líquids, els sistemes
de certificats de biocombustibles i
el control de les operacions. La clau
de l’enfrontament és, sobretot, la
determinació i repartiment de les
quanties dels peatges elèctrics, que
suposen uns 7.000 milions d’euros.
Aquest no és l’únic enfrontament
de la CNMC amb el govern espanyol. Competència va publicar ahir
un informe en què considera que les
noves mesures que ultima el ministeri de Foment per regular el sector
dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) –que utilitzen aplicacions com Uber i Cabify– i el sector
del taxi “no estan justificades” i, a
més, “restringeixen la competència
en el sector”.

Seat ha contractat 150 persones que
treballaven a la planta de Martorell
a través d’empreses de treball temporal (ETT). La conversió de contractes es fa per reforçar principalment la producció dels models Ibiza i Arona, amb unes previsions positives a curt termini. Fonts del
comitè d’empresa van explicar que
és possible que hi hagi noves contractacions d’aquest tipus.

MANOLO GARCIA

Tecnologia
El president i copropietari del grup de distribució, Joan Font. CÈLIA ATSET

Disputa entre els germans Font
de Bon Preu pels dividends
PAULA SOLANAS

Els germans Font, propietaris del grup de
distribució Bon Preu, estan vivint discrepàncies per culpa de les polítiques retributives de la companyia. Segons va avançar ahir La Vanguardia, Josep Font, vicepresident del grup, no està d’acord amb
els dividends que rep de l’empresa. Bon
Preu és la primera empresa de distribució de capital català i està en plena expansió, amb unes vendes que ja superen els
1.000 milions d’euros i una plantilla d’uns
6.000 treballadors. Joan Font és qui dirigeix el dia a dia de la companyia, mentre
que el seu germà Josep se situa en un segon pla. Actualment són els únics accionistes del negoci de supermercats i benzineres; Joan Font a través de la societat
Baloo d’Inversions i Josep Font a través
d’Espai d’Inversions 2005.
Segons el mitjà esmentat, aquest últim
hauria demanat al seu germà Joan que li
compri el 50% del capital de Bon Preu.
Per això els germans haurien encarregat
a dues grans firmes de consultoria internacionals que elaborin una valoració del
capital de la companyia per posar preu a
la compravenda. Un portaveu de Bon
Preu no ha confirmat a l’ARA aquestes informacions i ha explicat que es tracta de

qüestions internes entre els dos socis que
en cap cas afecten l’expansió de la companyia. L’empresa sí que reconeix que hi
ha en marxa un procés de mediació entre els dos propietaris, que arrosseguen
desavinences des de fa temps. Tot i així,
assegura que hi ha la “voluntat” de trobar-hi una solució.
De fet, aquest conflicte podria arribar
als tribunals si els germans no arriben a
una entesa aviat. Segons La Vanguardia,
Josep Font ja ha presentat una demanda al jutjat mercantil número 9 de Barcelona contra el seu germà per presumptes
irregularitats en les retribucions que rep
pels guanys de la companyia.
Moment d’efervescència

El hòlding català propietari dels supermercats Bonpreu, Esclat i IquoDrive, a
més de les benzineres EsclatOil, va facturar 1.077 milions d’euros nets l’any passat, un 9% més respecte a l’anterior, quan
es va acostar als 1.000 amb uns ingressos
de 986 milions d’euros nets. L’empresa,
que acostuma a mantenir un perfil allunyat del focus mediàtic, va anunciar que
invertiria 200 milions euros a Catalunya
fins al 2019.e

La Fundació puntCat
nomena Carles
Salvadó nou president
El patronat de la
Fundació puntCat
ha escollit Carles
Salvadó (a la foto)
com a president de
l’entitat en substitució de Salvador
Alegret, que ocuparà la vicepresidència i la tresoreria. Saül Gordillo,
director de Catalunya Ràdio, manté
la seva posició de secretari.
ENS HA ARRIBAT

Montellà rep Soraya
amb corbata... groga
El president de Foment del
Treball, Joaquim Gay de Montellà, va rebre dimarts la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a la seu de la patronal.
No va passar inadvertida la
llampant corbata de color groc
que lluïa, en un moment en
què aquest color s’ha convertit
en símbol polític. Ahir, Gay de
Montellà aclaria que amb la
corbata no hi havia intenció
política, i es va justificar: “Com
que sempre vaig amb vestit
fosc, em poso corbates amb un
toc de color”.

