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urante mucho tiempo, el mundo económico y empresarial ha esperado con ilusión la reforma laboral que por fin se ha publicado.
No es nuestra reforma, ni la esperada, probablemente tampoco la necesaria.
Este resultado era previsible, pues cuando se iniciaron las negociaciones el Gobierno se propugnó como juez y parte, amenazando con legislar si no se llegaba a un acuerdo.
El tiempo transcurrido ha sido excesivo. Más de dos años esperando,
mientras la situación se ha complicado, empeorando hasta cifras escandalosas el paro.
Es verdad que un cambio de legislación no va a crear puestos de
trabajo, como tampoco los han creado las administraciones públicas ni
los planes municipales impulsados por el Gobierno.
Pendientes de su paso por el Congreso, que deseamos sea para
clarificar, concretar y mejorar el texto del Gobierno, la reforma laboral
entendemos que debería cumplir con dos cometidos: en un sentido,
dotarnos de una legislación moderna, similar a nuestros vecinos más
cercanos, que nos hiciera más competitivos frente a ellos; y de otro,
facilitar la creación de puestos de trabajo por parte de las empresas,
para reducir el paro con todas sus consecuencias tanto sociales como
de gasto público.
Como país, que durante varios años ha gastado más de lo que ingresaba, no nos queda otra solución que la creación de riqueza. Esta es una
consecuencia de la actividad económica. Para generar más actividad
económica hemos de incrementar nuestra presencia en los mercados
internacionales, con un incremento en las exportaciones, ya que nuestro
mercado interior es limitado y no da para mucho más, está agotado.
Para poder incrementar las exportaciones es necesario que nuestras
empresas sean competitivas.
Según la RAE competitividad es "la capacidad de una organización
pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico".
La competitividad de nuestras empresas depende de factores internos como la productividad, la innovación, la formación, la calidad, los
costes etc.
Hay otros factores que influyen en nuestra competitividad internacional, que no dependen directamente de nuestras empresas y que son:
un ambiente macroeconómico e institucional estable, que genere confianza, capaz de atraer a capitales y tecnología.
Estos factores son los que debemos exigir a quienes nos gobiernan
y administran.
La competitividad es tarea de todos y todos somos responsables de
ella. Es imprescindible para poder superar las dificultades que como país
tenemos. Por ello debemos tener una actitud proactiva en la consecución
de la misma, desde todos los estamentos de la sociedad. Como ciudadanos, trabajadores, empresarios, directivos, estudiantes, funcionarios,
políticos. Todos debemos trabajar en este sentido. Hay que reducir
gastos innecesarios, ser más eficaces y eficientes, no despilfarrar. El
dinero público es de todos y lo que no paga nadie lo pagamos todos. Todos
debemos administrar más y mejor y ayudar a quien no lo haga, para
beneficio de todos.
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Acerca de la nueva
Ley de Servicios de Pago
Miguel Barranco
GEIS Consultores de
Dirección
Colaboradores de
AEBALL/UPMBALL
La Ley 16/2009, de 13 de
noviembre, de servicios de pago
(BOE del 14), que entró en vigor
el 4 de diciembre pasado, tiene
como finalidad “garantizar que
los pagos realizados en el ámbito de la Unión Europea puedan
realizarse con la misma facilidad, eficacia y seguridad que los
pagos nacionales”, es decir, adecuar las normas españolas a las
comunitarias, especialmente la
transposición de la Directiva
2007/64/CE, a los efectos de
crear un mercado único de pagos en Europa.
Tal y como señala la Ley en
su Preámbulo, “la creación del
Euro en 1999 y su puesta en
circulación en 2002 como moneda única debió originar, al mismo tiempo, la regulación uniforme de los instrumentos de pago
que hacen posible la utilización
de dicha moneda". En aquel tiempo, se aprobaron algunas normas comunitarias con objetivos
armonizadores sobre algunos
aspectos del pago, si bien, no
fue hasta 2005 cuando la Comisión de la Unión Europea presentó la propuesta de Directiva
sobre servicios de pago en el
mercado interior, que tuvo como
objetivo instaurar el marco jurídico necesario para la creación
de un mercado de pagos integrado, en el que se suprimiesen
los impedimentos a la entrada

de nuevos proveedores de servicios. Además, la Directiva pretendía reforzar la competencia
y ofrecer a los usuarios un mayor número de opciones y garantizar un nivel de protección elevado gracias al establecimiento
de requisitos en materia de información y a la definición de los
derechos y obligaciones de los
usuarios y de los proveedores de
servicios de pago.
¿Qué son servicios de pago al
amparo de la Ley 16/2009?
a) Los servicios que permiten el ingreso de efectivo en una
cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago.
b) Los servicios que permiten la retirada de efectivo de
una cuenta de pago y todas las
operaciones necesarias para la
gestión de la propia cuenta de
pago.
c) La ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de
una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del
usuario u otro proveedor de servicios de pago:
- Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos
domiciliados no recurrentes.
- Ejecución de operaciones de
pago mediante tarjeta de pago
o dispositivo similar.
- Ejecución de transferencias,
incluidas las órdenes permanentes.
d) La ejecución de operaciones de pago cuando los fondos
estén cubiertos por una línea de

crédito abierta para un usuario
de servicios de pago:
- Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos
domiciliados no recurrentes.
- Ejecución de operaciones de
pago mediante tarjeta de pago
o dispositivo similar.
- Ejecución de trasferencias,
incluidas las órdenes permanentes.
e) La emisión y adquisición de
instrumentos de pago.
f) El envío de dinero.
g) La ejecución de operaciones de pago en las que se transmita el consentimiento del ordenante a ejecutar una operación
de pago mediante dispositivos
de telecomunicación, digitales o
informáticos y se realice el pago
a través del operador de la red
o sistema de telecomunicación
o informático, que actúa únicamente como intermediario entre
el usuario del servicio de pago y
el prestador de bienes y servicios.
¿Qué NO SON servicios de
pago al amparo de la Ley
16/09?
a) las operaciones de pago
efectuadas exclusivamente en
efectivo y directamente del ordenante al beneficiario, sin intervención de ningún intermediario.
b) las operaciones de pago
del ordenante al beneficiario a
través de un agente comercial
autorizado para negociar o concluir la compra venta de bienes
o servicios por cuenta del ordenante o del beneficiario.
c) el transporte físico, como
5
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actividad profesional, de billetes
y monedas, incluidos la recogida,
tratamiento y entrega.
d) las operaciones de pago
consistentes en la recogida y
entrega no profesionales de dinero en efectivo realizadas con
motivo de actividades no lucrativas o benéficas.
e) los servicios en los que el
beneficiario proporciona dinero
en efectivo al ordenante como
parte de una operación de pago,
a instancia expresa del usuario
del servicio de pago inmediatamente antes de la ejecución de
una operación de pago, mediante pago destinado a la compra
de bienes o servicios.
f) el negocio de cambio de
billetes extranjeros, cuando los
fondos no se mantengan en
cuentas de pago.
g) las operaciones de pago
realizadas por medio de cualquiera de los siguientes documentos extendidos por un proveedor de servicios de pago a fin
de poner fondos a disposición del
beneficiario: cheques en papel,
vales, giros postales, u otros
efectos.
h) operaciones de pago realizadas por medio de un sistema
de liquidación de pagos o valores
o entre agentes de liquidación,
entidades de contrapartida central, cámaras de compensación
o bancos centrales y otros participantes en el sistema, y proveedores de servicios de pago.
i) las operaciones de pago
relacionadas con la gestión de
carteras, con inclusión de dividendos, réditos u otras distribuciones, o con amortizaciones o
ventas, realizadas por personas
mencionadas en la letra h) del
presente artículo o por empresas de servicios de inversión,
entidades de crédito, instituciones de inversión colectiva y sus
Gestoras, Planes y Fondos de
6

Pensiones y sus Gestoras y cualquier otra entidad autorizada a
custodiar instrumentos financieros.
j) Los servicios prestados por
proveedores de servicios técnicos como soporte a la prestación de servicios de pago, sin
que dichos proveedores lleguen
a estar en ningún momento en
posesión de los fondos que deban transferirse, incluidos el
tratamiento y almacenamiento
de datos, servicios de confianza
y de protección de la intimidad,
autenticación de datos y terminales y dispositivos empleados
para los servicios de pago.
k) los servicios que se basen
en instrumentos que puedan
utilizarse para la adquisición de
bienes o servicios únicamente
en las instalaciones del emisor
o, en virtud de un acuerdo comercial con el emisor, bien en
una red limitada de proveedores
de servicios o para un conjunto
limitad de bienes o servicios, de
acuerdo con las condiciones que
se establezcan reglamentariamente.
l) las operaciones de pago
ejecutadas por medio de dispositivos de telecomunicación, digitales o de tecnologías de la
información, cuando los bienes
o servicios adquiridos se entregan y utilizan mediante dispositivos de telecomunicación, digitales o de tecnologías de la información, siempre y cuando el
operador de servicios de telecomunicación, digitales o de tecnologías de la información no actúe
únicamente como intermediario
entre el usuario de los servicios
de pago y el proveedor de los
bienes y servicios.
m) las operaciones de pago
efectuadas por cuenta propia
entre proveedores de servicios
de pago y sus agentes o sucursales.

n) las operaciones de pago
entre las empresas de un mismo
grupo, siempre que se realicen
sin la intervención de intermediarios, a través de un proveedor
de servicios de pago que no pertenezcan al mismo grupo.
o) los servicios de proveedores de retirada de dinero en
cajeros automáticos que actúen
en nombre de uno o varios expedidores de tarjetas, que no sean
parte del contrato marco con el
consumidor que retire dinero de
una cuenta de pago, siempre y
cuando dichos proveedores no
realicen otros servicios de pago.
¿Qué son las entidades de pago?
La nueva Ley de Servicios de
Pago a través de su regulación
en el Título II, introduce una reforma importantísima con una
nueva figura jurídica denominada
Entidades de Pago (EP), con el
objetivo de fomentar la competencia entre entidades financieras para una mayor eficiencia del
sistema y para abaratar el servicio a los consumidores. Las EP
completarán el ecosistema fi nanciero del que ya forman parte las entidades de crédito, los
emisores de dinero electrónico
(EDE) o Correos. De esta forma,
por ejemplo las agencias de envíos de dinero o remesadoras,
que deberán convertirse en EP
en menos de un año y medio,
podrán, una vez autorizadas,
ejecutar transferencias nacionales y giros al extranjero, atender
domiciliaciones, cambiar divisas,
la concesión de créditos al consumo o gestionar sistemas de
pago como tarjetas bancarias.
Las entidades de pago únicamente podrán mantener cuentas de pago cuyo uso exclusivo
se limite a operaciones de pago.
La Ley impide a la EP remunerar
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el pasivo, por lo que dichas cuentas no podrán devengar intereses, y quedarán sujetas a las
restantes limitaciones operativas que reglamentariamente se
determinen para asegurar su
finalidad.
¿Cómo afecta la Ley 16/2009
a la operativa cotidiana?
1. Derechos y obligaciones
de los usuarios y los proveedores de servicios de pago
• Autorización de operaciones
de pago
Las operaciones de pago se
considerarán autorizadas cuando el ordenante (obligado al pago) haya dado el consentimiento
para su ejecución. A falta de tal
consentimiento la operación de
pago se considerará no autorizada.
• Obligaciones del proveedor
de servicios de pago en relación con los instrumentos de
pago (básicamente, en este
aspecto, emisores de tarjetas
de crédito/débito)
Cerciorarse de que los elementos de seguridad personalizados del instrumento de pago
sólo sean accesibles para el
usuario de servicios de pago
facultado para utilizar dicho instrumento. Serán los proveedores de servicios de pago quienes
asuman las consecuencias que
pudieran derivarse del envío de
cualquier medio de pago (tarjetas, etc.) o método de seguridad
asociado (PIN, claves de acceso
para operativa por Internet,
etc.)
Abstenerse de enviar instrumentos de pago que no hayan
sido solicitados. Salvo que se
trate de elementos de sustitución de medios de pago que ya
posee el usuario. En todo caso,

la sustitución será gratuita y
debe de figurar en contrato la
posibilidad de sustitución mediante el envío del nuevo.
Garantizar que en todo momento estén disponibles medios
adecuados y gratuitos que permitan al usuario de servicios de
pago efectuar la comunicación
sobre su extravío, sustracción o
utilización no autorizada, así como de medios que permitan demostrar que se ha efectuado
dicha comunicación durante los
18 meses siguientes a la misma.
Impedir cualquier utilización
del instrumento de pago una vez
efectuada por parte del usuario
la notificación sobre el extravío,
la sustracción o la utilización no
autorizada del mismo.
• Obligaciones del usuario de
servicios de pago en relación
con los instrumentos de pago
Utilizar el instrumento de pago de conformidad con las condiciones que regulen su emisión
y utilización, en particular, en
cuanto reciba el instrumento de
pago, el usuario deberá tomar
todas las medidas razonables a
fin de proteger los elementos de
seguridad personalizados de que
vaya provisto.
En caso de extravío, sustracción o utilización no autorizada
del instrumento de pago, notificarlo sin demoras indebidas al
proveedor de servicios de pago
o a la entidad que ésta designe,
en cuanto tenga conocimiento
de ello.
El límite de responsabilidad
del usuario en caso de robo o
pérdida del instrumento de pago
se establece en un importe de
150 euros salvo que concurra
actuación fraudulenta o incumplimiento deliberado o negligente
de sus obligaciones, en cuyo
caso no hay limitación de responsabilidad.

2. Implicaciones prácticas
• Fecha de valor en Ingresos
En efectivo: la del día de la
operación, con independencia de
la hora en que se haya realizado
el ingreso
Cheques y pagarés de la propia entidad, la del día del ingreso
en cuenta
Cheques y pagarés de otras
entidades nacionales: el día hábil
siguiente al del ingreso. A estos
efectos, el sábado se considera
inhábil.
• Operativa de transferencias
En la emisión, debe informarse correctamente la cuenta beneficiaria con los veinte dígitos.
En caso de que esta información
fuera incorrecta, la entidad puede aplicar un sobrecoste.
En la recepción de transferencias en euros desde otras
entidades nacionales, la fecha
valor será el día hábil posterior
a la fecha en que se ordena la
transferencia en la otra entidad.
Desde la propia entidad, el mismo día1.
Los gastos de la transferencia serán siempre compartidos
entre ordenante y beneficiario,
lo que quiere decir que correrán
a cargo de quien ordena la transferencia los gastos o comisiones
liquidados por la entidad emisora, y a cargo del beneficiario los
gastos o comisiones que liquide
la entidad receptora2.
• Adeudos domiciliados
Consideraciones generales:
1. Para poder emitir recibos,
la orden de domiciliación debe
estar fi rmada por el deudor y
debe conservarse firmada por el
emisor de los recibos.
2. Debe informarse al pagador en tiempo y forma del importe y concepto del cargo.
3. El importe a pagar por el
7
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deudor debe estar de acuerdo
con lo esperado3.
Se limita a 5 días el plazo
máximo de devolución por motivos técnicos (falta de saldo,
cuentas erróneas o canceladas…) o por orden del cliente, lo
que significa que la remesa de
recibos se cierra al 5º día de su
presentación al cobro.
Se amplia el plazo de devolución, por disconformidad con el
importe, hasta las 8 semanas
contadas desde la fecha del cargo en cuenta. Si la domiciliación
no estaba autorizada, el plazo de
devolución por disconformidad,
se amplía a 13 meses (400 días
naturales).
En el plazo de diez días hábiles desde la recepción de una

8

solicitud de devolución, el proveedor de servicios deberá devolver su importe íntegro (sin
gastos ni comisiones) o justificar
su negativa a llevarla a cabo. En
este último caso, deberá indicar
al reclamante los procedimientos de reclamación, judiciales o
extrajudiciales, a los que puede
acudir.
• Anticipos de crédito
La nueva Ley equipara los
anticipos de crédito a los adeudos domiciliados, por lo que les
atañen los mismos plazos de
devolución indicados para ellos.
————
NOTAS:
1 La entrada en vigor de esta cláu-

2

3

sula de valor es el 1 de enero de
2012. Hasta entonces, el plazo
máximo suele ser de 3 días hábiles (o 2 días hábiles para operaciones originadas y recibidas
en España).
Actualmente, la mayoría de entidades no aplican este precepto
en la parte correspondiente a
gastos de transferencias recibidas, que no repercuten al beneficiario.
Se contempla como posible causa de devolución que la autorización no especifique el importe
exac t o del pago y cuando el
montante a pagar supere el que
el pagador podía esperar, teniendo en cuenta sus anteriores
pautas de gasto y otras circunstancias.
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"La Festa de la Cirera ha ajudat a crear una
marca i una imatge de la població"

Entrevista:
Glòria Matas i Montmany
Alcaldessa de Torrelles
de Llobregat

per Maite Baratech
Torrelles de Llobregat és un petit municipi eminentment agrícola, d’uns 5.400 habitants conegut sobretot pel cultiu de la cirera, un producte
que està potenciant en els darrers anys i que protagonitza la ja tradicional Festa de la Cirera, que
enguany ha celebrat el seu trentè aniversari. Al
capdavant del municipi, Glòria Matas (ERC), alcaldessa des de novembre de 2005 i vicepresidenta
de l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient. Diplomada en Treball Social, a Matas li agradaria que
el municipi tingués un teixit industrial més consolidat, més tallers i professionals liberals instal·lats
a la població.

nicipi i del nostre producte estrella, la cirera. Es
tracta d’un projecte nascut ara fa trenta anys de
mans dels propis pagesos locals amb l’objectiu de
donar visibilitat a la cirera de Torrelles fora del municipi. Aquests objectius, de promoció de la cirera
i potenciació de la imatge de Torrelles, segueixen
vigents en l’actualitat. A més de la Festa de la Cirera, Torrelles forma part d’iniciatives com la impulsada des del Consorci de Turisme del Baix Llobregat amb la idea de crear la marca “Cirera del
Baix”, que aglutina els quatre municipis productors
d’aquest fruit a la nostra comarca; un projecte
pensat per unir esforços i potenciar la bona acollida del nostre producte de qualitat al mercat.

–Torrelles és un municipi eminentment agrícola, amb la cirera com a principal producte.
Com valora la collita del 2010 en comparació
amb les dels darrers anys?
–Aquest any, el clima dur i l’hivern llarg han
afectat directament la collita de cireres. El fred i
les fortes pluges de la primavera han provocat
que la producció sigui menor que anys anteriors,
però segurament de millor tamany i sabor. A Torrelles, com alguns municipis del Baix Llobregat,
tenim producció cirerera d’alta qualitat, el punt a
resoldre segueix sent, des de fa molts anys, el
preu de la seva comercialització.

–Precisament aquest any celebren el 30è
aniversari de la Festa de la Cirera. Hi haurà algun acte especial per commemorar-ho?
–Amb motiu dels 30è aniversari de la festa s’ha
editat el documental Entre Cirerers, una mirada
als pagesos locals, impulsors de la Festa de la Cirera, des de la perspectiva d’avui. Es tracta d’un
recorregut visual que acompanya els productors
de cireres durant un any de cultiu i que posa especial atenció en les transformacions de l’entorn
i el treball dels seus protagonistes. El testimoni

–Com contribueix el consistori a promocionar el seu fruit més emblemàtic?
–La Festa de la Cirera ha esdevingut la cita més
important de Torrelles des del punt de vista festiu
però, sobretot, quant a promoció exterior del mu-

“El punt que tenim pendent de cara al futur, seria desenvolupar projectes relacionats amb el
coneixement i gestió del nostre entorn natural,
molt ric i atractiu”
9
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En poques paraules
Torrelles de Llobregat és per a mi… sentiment d’arrelament, el meu lloc.
Un carrer per perdre’s… La Plana, amb construccions amb molt encant.
Un personatge entranyable… Salvador de la
Plana, contador d’històries i preservador de la
memòria local.
Un somni… Tenir un poble cohesionat.
Un llibre… Cien años de soledad, de Gabriel
García Márquez.
Una pel·lícula… Memorias de África o algun
clàssic com Casablanca.
Un viatge pendent… Grècia.
Què faig quan no faig d’alcaldessa… Cuidar
la família, anar a la muntanya i formar-me. En
realitat em queda molt poc temps.
Quan deixi de ser alcaldessa… Encara no
m’ho he plantejat. Suposo que serà el moment
de reprendre el que he deixat de banda.

de més d’una quinzena de pagesos permet viatjar
al passat mitjançant els seus records i reconstruir la història personal, i col·lectiva, d’un poble i una
professió, la pagesia i la cirera. Per altra banda,
per celebrar l’aniversari de la Festa, varem convidar el dissabte sis de juny a tots els alcaldes dels
municipis productors de cireres a la comarca
(Sant Climent, Santa Coloma i El Papiol), que seran presents a la inauguració de la festa. S’aprofitarà aquesta trobada per avançar en el compromís de col·laboració mutua en la promoció de la
cirera.
–Com ha canviat la vida del municipi, i dels
seus habitants, des que s’hi celebra la fira?
–Aquesta celebració, amb els anys, ha donat
prestigi a Torrelles i ha ajudat molt a crear una
marca i una imatge determinada fora de la població. Aquest aspecte és molt important per a un
municipi petit com el nostre. La Festa de la Cirera ha augmentat, al mateix temps, l’orgull i l’estimació dels seus habitants cap a aquest producte
i cap al mateix poble.
–Cireres a banda, quins altres productes
formen la cistella de l’horta de Torrelles?
–Podria parlar de la mongeta del ganxet, de
molt bona qualitat, també de les carabasses de
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cabell d’àngel, el préssec de vinya, la mongeta tendra o els tomàquets. A Torrelles es produeixen
hortalisses i fruites variades de gran atractiu, ja
que comptem amb una terra bastant fèrtil.
–Com s’estan adaptant els pagesos de Torrelles a les noves tendències i vies de negoci
per sobreviure com ara els productes ecològics, productes elaborats, turisme rural...?
–En alguns casos, parlem d’agricultura integrada, així com del concepte d’innovació tecnològica
i producció ecològica, com a elements introduïts
en els darrers anys a la producció de cireres per
tal d’obrir nous camins. I des del punt de vista de
la comercialització o distribució, no podem oblidar
els esforços fets per una part dels nostres pagesos en la creació de cooperatives de productors
i consumidors, és a dir, vies alternatives al gran
mercat per poder oferir un producte fresc, bo i a
un preu directe de productor. Un altre aspecte a
tenir en compte, en aquest sentit, i que ha estat
important a Torrelles, és la introducció en els darrers anys de noves classes de cireres de major
qualitat, més primerenques, que han permès millorar l’oferta de cireres i el seu reconeixement.
– Té el municipi algun pla d’assessorament
o ajut per facilitar aquesta transformació?
–No, institucions i entitats com la Cooperativa
de Torrelles o el sindicat Unió de Pagesos s’encarreguen directament d’aquesta tasca. Des del consistori municipal, se centren els esforços en la
promoció del producte, principalment.
–Tot i el seu menor pes, al municipi hi ha un
teixit d’empreses i comerços al servei de la població. Com és el perfil d’aquestes empreses?
–Torrelles de Llobregat no té una xarxa empresarial de gran volada, sinó que el teixit empresarial que conforma el municipi està constituït per
petita i mitjana empresa destinada, principalment,
a donar servei als propis ciutadans. Es tracta d’establiments comercials i de serveis, que destaquen
per oferir serveis de proximitat i de confiança, i
productes frescos, de qualitat i ecològicament exigents.
–Com són les relacions entre el consistori i
les diferents entitats representatives de la pagesia, el comerç i la indústria de Torrelles? Quines són les demandes i reivindicacions que els
agents econòmics fan arribar a l’ajuntament?
–La relació entre el consistori i les entitats de
pagesos es basa principalment en la col·laboració,
com es pot veure durant la celebració de la Festa
de la Cirera. A més, l’Ajuntament de Torrelles té
convenis de col·laboració amb la Cooperativa de
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Torrelles i les dues Comunitats de Regants del municipi. Des del consistori s’ha intentat generar iniciatives que ajudin a promocionar els nostres productes i els nostres pagesos; trobem, per exemple, una pàgina web dedicada a ells i creada ja fa
més d’un any per donar major accessibilitat i estrènyer el vincle entre consumidor i productor.
–En ser una població de caràcter residencial, gran part dels seus habitants treballen en
altres municipis. Els agradaria comptar amb
eixos econòmics i empreses fortes que evitessin aquest èxode de població o prefereixen mantenir el seu actual estatus?
–Avui en dia, a Torrelles de Llobregat li faltaria
un teixit industrial més consolidat i potent per tal
d’evitar desplaçaments. A banda, caldria promoure la instal·lació de petits tallers i d’estudis de
professionals lliberals, dues realitats econòmiques
i laborals molt presents ja en l’actualitat al municipi.
–Si una empresa es plantegés ara installar-se a la població, quins avantatges destacaria enfront altres municipis de la zona? Què té
Torrelles que no tinguin altres municipis dels
voltants?
–El gran avantatge que té la nostra població,
tant per a empreses com per a la població en general, és la situació. Torrelles de Llobregat gaudeix d’un entorn privilegiat, voltat de muntanyes i
zones verdes, i aquest aspecte converteix la
tranquil·litat en un element molt positiu per a
instal·lar-s’hi. Al mateix temps, ens trobem molt
a prop de l’àrea metropolitana de Barcelona, a
pocs quilòmetres, cosa que afavoreix a les empreses i els facilita l’accés a la gran ciutat sense haver de sacrificar el benestar. Cal dir també, que
Torrelles ha invertit molt en els darrers anys en
la millora del transport, conscient que aquest és
un servei imprescindible per a facilitar la mobilitat
dels ciutadans i treballadors.
–Igual que la resta de Catalunya, i d’Espanya en general, Torrelles també pateix els efectes de la crisi. Com s’hi està fent front? Pot
l’ajuntament fer-hi alguna cosa per ajudar les
empreses?
– Nosaltres estem patint en pròpia pell els efectes de la crisi, i en aquest sentit, el consistori municipal es troba en un Pla d’Estabilitat Pressupostària. Els termes estalvi i eficiència dels serveis
s’han convertit en quotidians i imprescindibles per
a seguir endavant. Intentem dia a dia aconseguir
els majors beneficis per a la població amb el menor cost possible, sense deixar de banda la qualitat dels serveis que oferim.

Una parada de la Festa de la Cirera de l'any
2009.
–Quins són els principals projectes de Torrelles per als pròxims anys i que poden tenir
repercussió positiva en la seva vida econòmica?
–L’equip de govern de l’actual consistori de Torrelles segueix lluitant per fer realitat els projectes
que l’han dut a governar i que continuen sent d’alta prioritat. Es tracta de posar al dia el municipi
quant a equipaments i serveis educatius, de salut, culturals o esportius, ja que estava molt mancat en aquest aspecte. En aquest sentit, en els
darrers set anys hem posat en marxa una escola
d’infantil i de primària, una nova escola bressol
municipal, el Centre Esportiu Municipal amb piscina, el camp de futbol amb gespa o la biblioteca, i
està en marxa el futur Centre d’Atenció Primària
i el nou Ateneu Torrellenc, entre d’altres. També
se’ns plantegen importants reptes pel que fa a la
millora de la gestió dels boscos, amb projectes
vinculats a la protecció i atenció a l’entorn natural del municipi. I moltes altres actuacions queden
per fer, com les vinculades al turisme rural, a l’esport, a la promoció econòmica, etc.
–Avui Torrelles és coneguda principalment
per les cireres i per Catalunya en Miniatura.
Per què li agradaria que fos conegut el municipi d’aquí a vint anys?
–Crec que els torrellencs volem preservar el
reconeixement que es té cap al nostre producte
estrella, la cirera, una fruita d’excel·lència que ens
enorgulleix. Així voldríem que seguís sent. A més,
espais com el parc de Catalunya en Miniatura també ajuden a augmentar i difondre la imatge del
municipi, cosa que cal aprofitar i potenciar. El punt
que tenim pendent de cara al futur, seria desenvolupar projectes relacionats amb el coneixement
i gestió del nostre entorn natural, molt ric i atractiu; això sí, sense perdre mai de vista l’equilibri i
el respecte mediambientals.
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"Estem diversificant, apostant per la
R+D, amb noves línies de negoci…"
Entrevista:
Joan Martorell Castillo,
president executiu de Gutmar,
Mecánica de Precisión, patró
fundador del CTAE (Centre
Tecnològic per a la indústria
Aeronàutica i Espacial) i membre
del comitè executiu del BAIE
(Barcelona Aeronàutica i de l'Espai)

Joan Martorell és enginyer industrial i president executiu de
Gutmar, empresa fundada pel
seu pare, Joan Martorell, i per
Bernabé Gutiérrez el 1951. Avui,
Gutmar és una companyia de referència en els sectors biomèdic, aeronàutic i aeroespacial espanyols, amb clients de la talla
d’Eurocopter, el primer fabricant
francès d’helicòpters, Airbus o
l’Agència Espacial Europea, entre d’altres. Amb majoria de clients estrangers, Gutmar ha entrat en el camp de la biomedicina i participa en un consorci que
ha de desenvolupar, gràcies a un
programa CENIT del CDTI, tecnologies d’instrumentació mèdica que preveuen, entre altres
coses, ajudar a caminar a persones paraplègiques. L’empresa
ha rebut força guardons, d’entre
els quals Martorell destaca el
Premi a la Qualitat 2003 i, més
recentment, el Premi 2009 Ciutat de l’Hospitalet a la Responsabilitat Social i Noves Tecnologies, i el Premi de la Generalitat
al lideratge empresarial i competitivitat 2009. Ferm defensor
del valor de l’esforç, però també

de donar oportunitats als més
joves amb problemes, Martorell
vol conèixer un a un els seus treballadors, molts dels quals han
progressat professionalment i
personalment a l’empresa i se
senten orgullosos de formar-ne
part.
–Com ha passat Gutmar de
ser un petit taller a una empresa que treballa amb firmes
d’aeronàutica i de l’espai de
primer ordre?
–Gutmar va néixer l’any 1951,
de la mà de Gutiérrez i Martorell, dues persones molt modestes que van crear un petit taller
de mecanitzats que treballava
per a l’automòbil, per al tèxtil,
per a moltes empreses que ja
no existeixen. Amb la segona generació, més tècnica, vàrem
apostar pel canvi i passar d’un
taller de mecanització a oferir
un servei integral a l’empresa,
del disseny a la fabricació, muntatge, consells tècnics per a sectors estratègics com l’aeronàutic, l’espacial i el biomèdic, sectors que necessiten molta precisió, un acabat cosmètic impe-

cable, ma t erials mol t af ins
(acers, titanis, aluminis...), cosa
que fa que la transferència de
coneixement cap al client pugui
utilitzar-se també en sectors
col·laterals o transversals com
el biomèdic.
–La diversificació és una de
les seves apostes...
–Efectivament, som una PIME però volem i aspirem a treballar per a sectors estratègics
com els esmentats i en cada
sector tenim diversos clients significatius, a diferència d’altres
empreses, que es dediquen només a aeronàutica i treballen
per a una sola empresa...
–...la qual cosa comporta
molts riscos si deixa d’encarregar projectes...
–Exacte. A més, pràcticament tots els nostres clients són
estrangers, el primer és Eurocopter, de França, i amb algun
espanyol com CESA (Compañía
Española de Sistemas Aeronáuticos). Estem més immersos a
Europa que a Espanya, per cultura, competitivitat, per barre13
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Dibuix dels actuadors hidràulics dels trens d'aterratge per
al nou Airbus 400-M.
res d’entrada... tenim més de 15
clients de nivell mundial i ara el
nostre problema és de dimensió,
som massa petits per als nostres fabricants, que estan contents amb nosaltres i amb la
nostra qualitat i servei però ens
diuen que ens falta dimensió per
“penjar” directament d’ells. I en
això estem.
–Una segona aposta està
en la qualitat?
–Sí, fa més de 10 anys vam
apostar per un sistema de qualitat molt robust, un sistema integral de qualitat, certificat en
qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals, que hem
integrat amb l’agilitat d’una PIME
i ens permet ser eficients. A més
de les certificacions de sistemes, cada client o sector ens
demana les seves certificacions
especials, i hem de gaudir o patir, segons el cas, auditories
constants dels clients, que no
es poden arriscar que hi hagi la
més mínima errada.
–La formació és la tercera
gran aposta.
–Just. Estem en un sector
amb un cicle de producte molt
llarg, un avió pot ser operatiu 25
ó 30 anys, cosa que és molt positiva, ja que al client no li interessa canviar fàcilment de proveïdor, com pot passar en l’automoció, on es canvia de subministrador per uns pocs cèntims.
En aeronàutica, acompanyes el
client durant 25 ó 30 anys. Això, aigües avall, es tradueix en
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una fidelització dels subministradors. I nosaltres volem, i no és
broma, retenir el talent i que la
gent aquí sigui feliç. Si la nostra
gent està fidelitzada, està motivada, creu en l’empresa i treballa amb ‘carinyo’. Tenim un pla de
formació individual i una escolataller amb la Generalitat, des de
fa 20 anys, per formar joves
amb problemes. Aconseguim, en
ser joves, que s’integrin bé,
adoptin la nostra cultura de l’empresa i si treballen bé els garantim el lloc de treball. Així, joves
inclosos en programes d’acció
social són avui enginyers i molts
es defineixen “gutmarianos”,
s’identifiquen amb l’empresa, estan contents i això, a la llarga,
es nota en l’empresa, malgrat
que ara no passem bons moments. La gent tira del carro i
considera seva l’empresa com
projecte vital.
–Una característica de Gutmar és la col·laboració habitual amb altres empreses i universitats.
–Sí, a Catalunya tenim bones
universitats i bones PIMES que,
per tirar endavant projectes
grans, hem de sumar esforços
amb altres empreses, amb universitats i amb centres tecnològics. I nosaltres ens ho creiem
i en som un exemple, com l’aliança amb Promaut, també de
l’Hospitalet, amb la qual hem dissenyat un robot de seguretat,
l’Aquiles, per vigilància terrestre.
Q u a n v a h a v e r l ’a t e m p t a t
d’Atocha o el del pàrquing de l’aeroport, vam pensar perquè no
hi havia un robot que baixés a
l’andana, agafés un paquet sospitós o, fins i tot, per a ús de
bombers, en un accident nuclear... d’aquí va néixer el robot
Aquiles, polivalent i pensat per
al món civil. I per protegir la propietat industrial de l’invent vam
crear una empresa pròpia. A
banda, amb l’UPC hem desenvolupat la primera línia de tecnologia HVOF (High Velocity Oxy-Fu-

el), que substitueix el tractament de crom dur per evitar la
corrosió. El crom dur és un procés bo però altament cancerígen. En la nostra recerca de línies de negoci, una de les nostres premisses és la sostenibilitat, i per això vam buscar un material per a revestiment amb
més qualitat que el crom dur però que fos ecològic i no contaminant. A Espanya ja hi ha dues
plantes que l’utilitzen amb èxit,
amb una tecnologia que pot passar després a altres indústries,
com l’automoció, la injecció de
plàstics... tot això ens pot obrir
a noves indústries, és una línia
de negoci nova.
–Parlava abans de guanyar
dimensió. Tenint present el caràcter internacional dels clients... han pensat a traslladar-se fora?
–Això és complicat, tot i que
n’hem parlat molt. Nosaltres tenim vocació de créixer i per això
dediquem la totalitat dels nostres beneficis a Recerca i Desenvolupament (R+D), cosa que ens
diferencia, com a PIME familiar,
amb visió de llarg termini, d’altres tipus d’empresa o de multinacionals, que pensen en el curt
termini. Per això, els projectes
del llarg termini en aeronàutica
ens obliguen a invertir molts diners durant els primers anys,
amb una corva de cash flow en
forma de jota, amb un cash flow
al principi negatiu, on es triga a
guanyar diners. Empreses de capital risc, per exemple, volen beneficis de seguida. I passa el mateix des de l’administració; els
polítics, amb visió dels quatre
anys de legislatura, és difícil que
et recolzin, perquè potser un altre s’endurà el mèrit. En aeronàutica has de fer un esforç brutal per al qual no tens fruits fins
al cap de set o vuit anys. És difícil, per tant, que hi hagi aquesta
visió d’Estat a llarg termini, però
és una aposta de futur. En l’Aquiles apostem des de fa anys i en-
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cara som aquí, treballant. El projecte de l’Airbus 400 M s’ha retardat dos anys, de manera que
el retorn trigarà dos anys més...
crec que nosaltres estem fent
bé els deures, estem diversifi cant, apostant per l’R+D, amb
noves línies de negoci, dues empreses noves (Aquiles Robotic
System i Ingeniería S4e) i aliances amb altres, de les quals vull
destacar un projecte molt bonic,
el Rehabilita, dins del programa
CENIT (Consorcios Estratégicos
Nacionales en Investigación Técnica) del CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial), centre que depèn del Ministeri de Ciència i Innovació.
–En què consisteix?
–Es un projecte de tecnologies disruptives per a rehabilitació
de malalts, el que significa el disseny de pròtesis per a discapacitats. Tenim el somni de crear
un tipus d’esquelet que permeti
que les persones paraplègiques
puguin tornar a caminar. No és
tan complicat, ja hi ha algunes
coses en aquest camp. Ens hem
unit moltes empreses en un consorci molt gran liderat per l’empresa madrilenya GMV i on també hi som nosaltres, Gutmar i
Aquiles, Esteve, Ficosa, però
també prescriptors com l’Institut Guttman, Paraplègics de Toledo, hospitals, la UPC... és un
grup potent que compta amb
empreses, universitats i prescriptors per tirar endavant un
projecte molt ambiciós, en el
qual els nostres coneixements
de seguretat en defensa i aeronàutica es poden aplicar en
aquest altre camp, el mèdic, fent
elements biònics o pròtesis per
a recuperació. El projecte, ja
aprovat pel CDTI a finals del
2009, es perllongarà fins el
2013-2014. No és fàcil treballar
tantes empreses plegades, és
una feina molt tècnica per a cadascú que després aportarà valor al conjunt. D’altra banda, com
que hi ha molt coneixement

Joan Martorell amb l'Aquiles, robot portàtil per a missions de
risc per a les persones, a la seu de Gutmar de l'Hospitalet.
transversal, pot ser l’inici d’aliances per a altres projectes, és
una aposta a llarg termini.
–També exemple de transversalitat és el projecte del
8x8.
–És cert, en el projecte del
vehicle de defensa 8x8 (o vehicle
blinda t de r odes, VBR) col laborem en les suspensions,
amb patents pròpies, com ha
passat en el vehicle 6x6, un tot
terreny que s’utilitza en ambulàncies, en vehicles d’ajut per a
Haití, en tasques humanitàries
a Iraq, etc. Un exemple d'aplicació dual va ser muntar la nostra
suspensió del tot terreny BMR
6x6 a un camió que va córrer i
participar al París-Dakar 2005,
guanyant a la categoria de tres
eixos. Una tecnologia inicialment
militar després s’ha fet servir
per a molts altres usos, en un
exemple de dualitat. A Catalunya,
tradicionalment, tot allò relacionat amb Defensa ha estat mal
vist, i, en canvi, tothom utilitza
el mòbil, el GPS o Internet, que
van néixer en el món militar. Nosaltres treballem en una suspensió que, si guanyés el concurs

que s’ha convocat, s’aplicaria en
aquest vehicle però seria aprofitable després al món civil. A nosaltres, que fabriquem rotors per
a helicòpters, sovint ens pregunten si són per a helicòpters civils
o militars. Jo no ho sé, són simplement per a helicòpters.
–Com tantes altres empreses, i tot i fer els deures, com
els està afectant la crisi econòmica actual?
–Nosaltres, l’any 2008 vam
créixer un 29 per cent, va ser el
millor any de Gutmar. El 2009
pensàvem mantenir-nos estables però hem baixat un 15 per
cent per dues raons fonamentals: en primer lloc, l’Aquiles encara no ha donat els fruits que
esperàvem. En segon lloc, el projecte de l’Airbus 400 M s’ha parat dos anys per un problema
tècnic del motor i això ens ha fet
molt mal. Si no, hauríem crescut
una mica el 2009. Crec que el
pitjor de la crisi està per arribar,
parlant en general. Venen temps
difícils, i el 2010 i el 2011 seran
difícils. Tenim esperances que el
projecte Aquiles sigui realitat,
que l’Airbus 400 M s’enlairi i pu15
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guem vendre i créixer de forma
raonable. I també serà molt important, si som escollits, el del
8x8, i la tecnologia de l’HOVF, i
la tecnologia mèdica... Tot plegat
ens ha de permetre donar un
salt important, per al qual potser necessitarem companys de
viatge per guanyar alçada. I això
es farà per mitjà d’aliances amb
empreses, o per la compra d’alguna altra empresa en crisi que
pugui significar una oportunitat
i optimitzar recursos. Aquest serà el camí.
–Parlem ara del CTAE, del
qual n’és membre. Ja està funcionant?
–Malgrat els seus escassos
recursos, el CTAE està creixent
i està treballant en diversos projectes; està col·laborant, per
exemple, en el projecte d’Aquiles
i en el projecte mèdic. No se circumscriu només a l’aeronàutica,
ja que té moltes sinèrgies que es
poden aprofitar en medicina. El
CTAE és una bona eina per acostar els tecnòlegs de la universitat a les empreses. Històricament, en molts casos, quan anaves a la universitat a buscar un
tecnòleg per fer una tasca, al cap
de dos o tres anys acabava la tesi, anava a una empresa i tot el
coneixement que havia adquirit
es perdia i havies de començar
de zero en el teu projecte amb
una altra persona, la qual cosa
és molt dura per a la PIME. Amb
el CTAE i amb els seus tecnòlegs
propis, pot fer de lligam d’aquest
coneixement, que es queda al
centre, de manera que podem
gaudir i pagar una part del temps
d’aquell investigador. El CTAE és
una bona eina per a les PIMES i
amb molt de futur. I serveix per
a això, facilitar l’R+D i acostar els
tecnòlegs cap aquí. Una altra cosa és el parc aeronàutic, com a
pol d’atracció d’empreses i clúster, que s’ha retardat molt.
–L’empresa és propietat de
les famílies Martorell i Gutié16

“Tenim un pla de formació individual i una escola-taller amb
la Generalitat, des de fa 20
anys, per formar joves amb
problemes”
rrez. En ella hi treballa vostè
i diversos membres de la família Gutiérrez. Li agradaria que
la seva filla també s’hi incorporés?
–La meva filla, de 21 anys,
acaba ara ADE i Publicitat i Relacions Públiques. Nosaltres
som molt estrictes i volem que
si s’incorpora una persona de la
família a l’empresa ha de ser titulat superior, en primer lloc, i li
exigim que durant tres anys treballi fora de la companyia, de manera que conegui el món real i
sigui capaç d’aportar valor a
l’empresa. Volem que voli, que
conegui món i d’aquí a uns anys
entri. Ara per ara, però, no és
una prioritat.
–D’aquí a 15 o 20 anys, on
li agradaria que fos Gutmar?
–M’agradaria ser un referent
en l’aeronàutica catalana. Avui i
durant molt temps, encara que
sembli infantil, ens consideràvem com l’Astèrix de les Galies,
una empresa petita ficada a gairebé tots els grans projectes aeronàutics (Eurocopter, Airbus,
Agència Espacial Europea...).
Som petits però estem ficats en
els grans projectes internacionals. Està clar que no tenim dimensió i que el camí estarà en
l’aeronàutica i, ara cada cop
més, en la medicina. Seria un
somni que la part de robòtica i
seguretat, amb l’Aquiles, sigui
coneguda a escala mundial i es
vengui bé. I vull que la part mèdica doni els seus fruits, amb un
projecte que pot canviar la vida
dels paraplègics, perquè a més
de caminar pot evitar, per exemple, l’atròfia. Es com un miracle.
I és que, a banda, és un tema
que em toca molt de prop. Cre-

iem, i no vull ser considerat pretensiós, que tenim una forta responsabilitat social. Malgrat la
crisi, creiem que creixerem, estem ben encaminats. No serem
una multinacional, segurament
perdrem alguna ploma pel camí.
Ara tenim una mida incòmoda,
no som ni grans ni petits, immersos en grans projectes on la talla és important. No voldria, però, deixar de conèixer el nom de
la meva gent... Vull conèixer la
meva gent, qui és cadascú, els
seus problemes, és la nostra filosofia d’empresa. Som una pinya, on el treballador està motivat, sent l’empresa seva, on hi
ha complicitat entre els nouvinguts que venen a formar-se i els
“veterans” que un dia també van
començar a la nostra escola i
s’identifiquen amb els joves.
–Gutmar és membre d’UPMBALL, quins són els avantatges de pertànyer-hi i què li demanaria a l’associació?
–Nosaltres creiem que UPMBALL és molt útil, entre altres
coses, per crear sinèrgies entre empreses i per ser capaços
de guanyar dimensió. A més dels
convenis i de la formació, que
nosaltres utilitzem, podria ser
catalitzador per a col·laboracions, per facilitar integracions
i tenir projectes d’expansió, perquè entre tots sumem i puguem
fer les coses ben fetes, fugint de
l’individualisme i de mirar-nos el
melic, com ha estat tradicional
a Catalunya.
–I què creu que poden aportar?
–Es cer t que ara per ara
aportem poca cosa, ens agradaria aportar més. Potser podríem
contribuir amb la nostra experiència de fugir del metall tradicional català, procedent del tèxtil
i l’automoció, cap a sectors innovadors, amb més futur. Aquesta
experiència pot servir a altres
empreses a migrar també cap a
sectors amb un major potencial.
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Notícies del
Fòrum Empresarial del Llobregat
INDICADORS SÒCIO-ECONÒMICS DEL TERRITORI, 1er. TRIMESTRE 2010
El Fòrum Empresarial del
Llobregat va
presentar el
passat mes
d’abril l’informe sobre la
conjuntura
econòmica
de l’Hospitalet i el Baix Llobregat, corresponent al primer trimestre
d’aquest any, elaborat pel seu
Departament d’Estudis.

d’Estudis del Fòrum Empresarial
s’han publicat altres informes
puntuals específics sobre els
següents temes:
- El preu d’habitatge a L’Hospitalet i Baix Llobregat acumula
una caiguda del 13,9%.

- Les transaccions immobiliàries augmenten d’un 51,1% en
el darrer trimestre del 2009 a
l’Hospitalet i Baix Llobregat.
- La producció industrial creix
per sobre del 10% al final del
primer trimestre del 2010.

FERRAN SORIANO, PRESIDENT DE SPANAIR, PARTICIPA
EN UN DESDEJUNI-COL·LOQUI DEL FÒRUM EMPRESARIAL

Aquestes són algunes de les
conclusions de l’estudi:
Context econòmic
- Primers signes clars de recuperació de l’economia nordamericana.
- Grècia tensiona els mercats
financers europeus.
- El preu del petroli empeny la
inflació a l’alça.
L’Hospitalet i el Baix Llobregat
- 51.700 contractes formalitzats en el primer trimestre del
2010, un 1,4% menys.
- L’ocupació en el sector serveis acumula dos trimestres de
creixement.
- Estoc d’uns 8.600 habitatges lliures a l’Hospitalet i Baix
Llobregat: 8,2 habitatges per
cada 1.000 habitants.
- L’endeutament dels ajuntaments s’incrementa en un
13,5%.
A més, des del Departament

“L’Aeroport de Barcelona
serà un hub intercontinental”
El president de Spanair, Ferran Soriano, assegura que l’Aeroport de Barcelona serà un hub
intercontinental, i que Barcelona
compta amb els tres elements
necessaris: “demanda suficient,
la nova terminal i una aerolínia en
xarxa, no de baix cost, com Spanair, que aposta per El Prat com
a gran aeroport intercontinental”.
El projecte arriba en un moment difícil, en plena recessió
econòmica, amb una caiguda de

vendes del 20% i de preus del
10%.
Tot i així, “val la pena”, va afirmar Soriano: “aquest és un repte
col·lectiu, que compta amb el
compromís de molta gent i és un
projecte colossal, en el qual s’ha
implicat la societat civil i empresarial catalana”.
Els assistents a l’acte varen
aprofitar l’ocasió per preguntar
al president de Spanair sobre els
principals reptes de l’aerolínia i
sobre el núvol de cendres volcàniques, que no va afectar en gran
manera a la companyia.
17
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL
AVANTATGES PER LES EMPRESES DEL TERRITORI QUE VOLIN
AMB LA COMPANYIA SPANAIR
AEBALL i UPMBALL han signat un conveni amb Spanair per poder oferir a les empreses i als seus empleats, avantatges econòmics quan volin amb Spanair.
En uns moments on la internacionalització és un factor clau per
la competitivitat, gaudiran d’un descompte sense límit de dates o destinacions, a més de promocions especials concretes.

El passat 19 de març, la Directora Comercial d’Spanair,
Sra. Núria Tarré, el Director General del CENTREM, Sr. Gabriel
Torras, i la Directora General
d’AEBALL i UPMBALL, Sra. M.
Rosa Fiol, van signar un acord
de col·laboració a la seu de la
companyia aèria, amb l’objectiu
d’aportar avantatges econòmics
als empresaris de l’Hospitalet,
el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, així com als seus empleats en les reserves que realitzin
amb Spanair.
Aquest conveni és el primer
pas per establir lligams entre la
companyia catalana, que vol recolzar el món empresarial, i les
associacions d’empresaris, que
estan molt interessades en facilitar els desplaçaments nacionals i internacionals a les empreses i els seus treballadors.

miento de crisis empresariales.
El Área Concursal del despacho está muy desarrollada. A su
vez, están especializados en el
desarrollo de la subasta judicial
y en las posibles responsabilidades de los administradores de
hecho y de derecho. También
realizan el asesoramiento previo
a sus clientes sobre como evitar
situaciones que lleven al concurso de acreedores.
Hemos llegado a un acuerdo
con QUIMENA para poder ofrecer a las empresas asociadas
descuentos muy importantes y
primeras consultas gratuitas.

L’objectiu de Spanair, no és
un altre que aconseguir convertir l’aeroport d'El Prat en un hub
intercontinental que afavoreixi la
instal·lació de centres de decisió a Catalunya i que permeti disposar d’una via directa de connexió amb el món a les empreses catalanes.
Spanair acaba d’obrir 12 noves rutes a Europa, Magrib i l’Orient Mitjà i es consolida com la
primera aerolínia de xarxa de
l’aeroport de Barcelona.

ACUERDO CON QUIMEN A
CONSULTING: Despacho especializado en el área concursal.
QUIMENA Consulting es un
despacho asociado a AEBALL /
UPMBALL especializado y con
amplia experiencia en el trata19
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JORNADA SOBRE OPERACIONES VINCULADAS

A raíz de la Ley 36/2006 de
Medidas para la Prevención del
Fraude Fiscal es obligatorio documentar las operaciones realizadas entre entidades o personas vinculadas, que deben valorarse por su valor normal de
mercado, de conformidad con
los métodos contemplados en
la Ley de Sociedades. El pasado
13 de abril se publicaron novedades sobre la exoneración de
las obligaciones de documentación a las empresas de reducida dimensión cuando estas operaciones en su conjunto no superan cierta cuantía.

Ante el gran número de empresas que están afectadas por
esta normativa, organizamos
una jornada informativa junto
con la prestigiosa firma
Landwell-PriceWaterhouseCoopers, abogados y asesores fiscales colaborador es de AEBALL/UPMBALL, que se celebró el pasado 22 de abril en las
dependencias de nuestra entidad, a cargo de D. Raúl Martín,
Asociado de Landwell-PwC, Precios de Transferencia, experto
en el tema, y a quien los asistentes pudieron exponer sus consultas.

Carlos Avilleira, Responsable de
Distribución de Rim/Blackberry,
presentó el sistema BlackBerry,
que facilita la comunicación entre los empleados de una empresa a través de un único dispositivo móvil.
Al final de la sesión, el hotel
Porta Fira invitó a los asistentes
a un cocktail, durante el cual estos pudieron exponer sus dudas
a los ponentes.
Por cortesía de Vodafone,
dos dispositivos Blackberry fueron sorteados entre los asistentes, y asimismo, el hotel Porta
Fira sorteó también una noche
de hotel en habitación doble con
desayuno incluido.

JORNADA SOBRE SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y PRESENTACIÓN DEL NUEVO HOTEL PORTA FIRA
El pasado 12 de mayo tuvo
lugar la Jornada sobre “Cómo innovar y ahorrar costes gracias
a la movilidad”, que organizamos
junto con VODAFONE en el nuevo hotel Porta Fira. El hotel está
situado en la Plaza Europa, y es
obra del prestigioso arquitecto
japonés Toyo Ito, famoso por ser
el autor, entre otros diseños, de
la ampliación de la Fira Gran
Vía de Barcelona así como ganador de varios premios arquitectónicos internacionales.
Este edificio moderno y van20

guardista que simula una flor de
loto, tiene 24 plantas y una altura de 110 metros por lo que pasará a ser reconocido como uno
de los iconos arquitectónicos de
la ciudad y parte del Skyline de
Barcelona.
Abrió la sesión el Sr. Josep
Lluís Bellera, del Dpto. de Ingeniería de Vodafone, quien explicó
las ventajas de Oficina Vodafone,
que ofrece soluciones que permiten comunicar sucursales sin
apenas costes y estar siempre
conectado. A continuación, el Sr.

El Hotel Porta Fira, donde se
celebró la Jornada sobre "Soluciones de movilidad".

diario
empresarial
JORNADA SOBRE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI AL SECTOR DEL METALL
La UPMBALL, amb el suport
d’ACC1Ó, i juntament amb altres
associacions que pertanyen al
Pla Metall (Pla per a la Internacionalització i la Innovació del
Metall Català), va celebrar el dia
3 de juny a l’Hotel Porta Fira de
l’Hospitalet, una Jornada sobre
Noves Oportunitats de Negoci
pel Sector Metall.
Després de que el Sr. Manuel
Rosillo, president d’UPMBALL,
donés la benvinguda als assistents, el Sr. Marc Sansó, Gestor
de Projectes de Planificació Sectorial d’ACC1Ó, va destacar el
sector metall com un dels més
afectats per l’actual crisi, que
acumula molts llocs de treball, i
que ha invertit molt en tecnologia. Des d’ACC1Ó s’està promovent entre les empreses catalanes el canvi estratègic, que les
permet avançar, aprofi tant en
molts casos la tecnologia que ja
tenen, per poder competir.
A continuació, el Dr. Lluís Pareras, Gerent d’Innovació del Collegi de Metges, en relació al sector sanitari, va apuntar que és el
que té més inversió en innovació
a nivell mundial. Com a expert en
l’assessorament a emprenedors
i empresaris amb projectes per
entrar-hi, va explicar cóm es
d'important la correcta execució
d’una idea, que ha de tenir en
compte les especials regles del
sector sanitari. Per ell, la iniciativa perfecta al seu sector, entre d’altres característiques, ha
de tenir una protecció intellectual forta, ha de comptar amb
un equip molt qualificat, i ha d’oferir un producte que aporti valor.
El Sr. Joan Martorell, President Executiu de GUTMAR, S.A.
– Mecànica de precisió, va explicar als assistents el seu cas, el
d’una pime dedicada a l’aeronàutica i l’espai, que ha passat a tre-

ballar amb el sector mèdic. El Sr.
Martorell va destacar sobretot
la importància de les aliances
per a poder superar les diferents barreres.
Després del coffee break, els
Srs. Xavier Pons i Carlos Martínez, Director Tècnic i Export Manager de l’empresa TECALUM,
S.L., van informar als assistents
de les característiques concretes del sector ferroviari, que “va
a tota màquina”. El Sr. Emilio Bonilla, de Railgrup, va col·laborar
a la ponència afegint que la demanda del sector ferroviari és
molt estable, al contrari que per
exemple al l’automòbil, i que te
un gran futur (p. ex. cada dia les
ciutats estan incorporant més
tramvies).
Seguidament va tenir lloc la
intervenció del Sr. Joan de Dalmau, director del Centre Tecnològic per a la Indústria Aeroespacial. Va parlar sobre el sector
aeroespacial destacant la seva
elevada facturació a Catalunya
(2.000 M. €), on reuneix els requisits per créixer de forma significativa. El Sr. De Dalmau va
exposar casos d’empreses del
sector de l’automòbil que han
passat al sector aeronàutic, i va
indicar que el canvi ha de ser
gradual, i que és molt important
la formació així com també valorar la possibilitat de fusionar-se
amb altres empreses, doncs és
un sector al qual la massa crítica és molt important. Va exposar que un cop dins el sector hi
ha garantia de treball per molt
de temps.

Finalment el Director del TMI,
S.L., el Sr. Jaume Cabaní, va exposar el seu cas, una empresa
dedicada a la fabricació de matrius per automòbil, que ha passat a desenvolupar pròtesis i robots. El Sr. Cabaní va destacar
la importància d’una bona gestió
del canvi cultural a l’empresa, i
de la implicació del personal.
Al final de la sessió, durant el
col·loqui, els assistents van poder preguntar els seus dubtes
als diferents experts, sortint
molt satisfets.
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VISITA AL HOTEL FRONT-AIR CONGRESS
El pasado 10 de junio el Hotel FrontAir Congress invitó a
nuestros socios a conocer sus
instalaciones, y al terminar, a un
cocktail. Durante el mismo, se
sortearon 4 estancias en los diversos hoteles de la cadena
Alexandre Hotels: dos en Tenerife, una en el Fira Congress de
L’Hospitalet, así como otra en el
mismo hotel FrontAir.
Las prácticas instalaciones
del hotel llamaron la atención de
los empresarios asistentes. Situado en Sant Boi de Llobregat,
ofrece una combinación de ocio
y negocio inigualable, gracias a

sus más de 2.000 m2 de salones, amoldables a todo tipo de
empresas y eventos, y a sus más
de 2.000 m2 de ocio y relax, con
la terraza y el SpaGym Natural.
Les recordamos que en virtud de nuestro acuerdo con
Alexandre Hotels, las empresas
asociadas y sus empleados pueden disfrutar de importantes
descuentos en los dos hoteles
urbanos con los que el grupo hotelero cuenta en l’Hospitalet y el
Baix Llobregat (el mismo FrontAir y el Hotel Fira Congress, situado junto a la Fira de Barcelona).

CONVENIO DE LA INDUSTRIA
SIDEROMETA LÚRGICA DE
BARCELONA
El pasado 27 de abril de
2010, la Comisión Negociadora del Convenio firmó la ratificación del preacuerdo del 23 de
abril en relación a las tablas y
anexos salariales para el año
2010 y la revisión salarial de
2011 y 2012 del Convenio de Industria Siderometalúrgica de
Barcelona.
Tanto el texto del acuerdo como las tablas están disponibles
en la parte privada de nuestro
portal web www.aeball.net

COLABORACIÓN CON EL SALÓN SIL 2010, Y LAS FERIAS
INSTALMAT Y ROBOTIKS
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AEBALL Y UPMBALL CELEBRAN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FIRMA DEL CONVENIO COMERCIO METAL DE BARCELONA 2009-2011

UPMBALL y AEBALL celebraron el 25 de mayo y el 22 de junio, respectivamente, las Asambleas Generales Ordinarias de
socios. En las mismas se aprobaron por unanimidad las actas
de la última Asamblea, las Memorias del 2009, los estados de
situación y Balances correspondientes al año 2009, así como
los Presupuestos del año 2010.
Al final de la Asamblea el Presidente dirigió unas palabras a los
asistentes, sobre la situación
económica del país, de los sectores y de las empresas.

El día 25 de marzo de 2010,
la Comisión Negociadora del
Convenio firmó el texto del Convenio Colectivo del Sector del Comercio del Metal de la provincia
de Barcelona y las tablas y anexos salariales vigentes para el
año 2009 y 2010.
Tanto el texto del acuerdo como las tablas están disponibles
en la parte privada de nuestro
portal web www.aeball.net

En virtud de nuestra colaboración con la organización del
SIL 2010 (12º Salón Internacional de la Logística y la Manutención), hemos proporcionado a
nuestros socios más de 1.000
invitaciones para dicho Salón, líder de España y del Sur de Europa como punto de referencia
internacional en el que están representados todos los sectores
de la logística, que se celebró
del 25 al 28 de mayo, en el Recinto Gran Vía de la Fira de Barcelona.
También invitamos a las empresas asociadas a asistir a INSTALMAT, el Salón Integral de Materiales para Instalaciones, se
celebró del 12 al 15 de Mayo en
el Recinto Ferial Gran Vía, de la
Fira de Barcelona, y a la 2ª Feria Intersectorial de Robótica y
Automàtica (ROBOTIK 2010),
que se celebró los días 5, 6 y 7
de mayo en la Fira de Sabadell.
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LA UPMBALL HA ORGANITZAT UNA PARTICIPACIÓ AGRUPADA
A LA FIRA DJAZAGRO (ALGÈRIA)

mentació (restauració i bars);
productes alimentaris i begudes.
Aquest últim sector, és la novetat en aquesta edició ja que,
actualment, és un sector en
gran expansió a Algèria.
La Fira Djazagro ha comptat
en aquesta ocasió amb 329 empreses expositores provinents
de 19 països i ha rebut un total
de 10.605 visitants professionals, un 14% més respecte al
2009.

La UPMBALL ha organitzat i
coordinat la participació de set
empreses de la indústria agroalimentària a la Fira Djazagro, que
es va celebrar recentment a
Alger. La fira abasta quatre

grans sectors: processament
d’aliments, ingredients, embalatge i condicionament; equips i
productes per a la indústria de
la fleca i pastisseria; equips i
productes per a serveis d’ali-

Les set empreses, acompanyades pel Departament de Promoció Internacional de la UPMBALL, han tingut l’oportunitat
d’establir contactes i promocionar els seus productes en un
entorn molt favorable per a desenvolupar els seus negocis.

LA UPMBALL VA ORGANITZAR UNA VISITA AGRUPADA A LES FIRES WIRE & TUBE 2010
HAN PARTICIPAT 13 EMPRESES
DEL METALL
WIRE és la fira internacional
més important de filferros i cables especials, tecnologies de
mesura, programació i control,
mecanitzat, transformació i acabats, maquinària per a la fabricació de molles i fi xacions, eines
per a les tecnologies de processos, en la què hi participen 1.219
empreses expositores provinents de 52 països, i la fira TUBE és la més important en quant
a primeres matèries, tubs i accessoris, maquinària per a la fabricació de tubs, per a mecanitzat, transformació i acabats, en
la què hi participen 1.181 empreses expositores provinents de

52 països. Entre les dues fires
han rebut un total de 69.200 visitants de més de 100 països.
Tretze empreses del sector
del metall, acompanyades pel

Departament de Promoció Internacional de la UPMBALL, han pogut conèixer les màquines, productes i sistemes, i les últimes
novetats del sector.

Aquestes activitats de la UPMBALL s’emmarquen dins del Pla per a la Internacionalització del Sector del Metall que promouen de forma conjunta les patronals del metall de L’Hospitalet i el Baix
Llobregat, Sabadell, Terrassa, i Barcelona, amb el suport d’ACC1Ó.
23
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NOU CONCERT BENÈFIC ANUAL A FAVOR DE L’INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
El Fòrum Empresarial del Llobregat coorganitza, per segon
any consecutiu, un concert benèfic a favor de l’Institut Català
d’Oncologia, per a la
prevenció del càncer, que es farà a
l’Auditori de l’Hotel
Hesperia Tower, el
dia 11 de novembre
a les 8 del vespre.

cia, s’han s olidar i t z a t amb
aquesta causa, i intervindran en
el Concert interpretant un recull
de famosos cors d’òpera. L’Ho-

tel Hesperia Tower, seu de les
activitats del Fòrum, ha cedit el
seu auditori per celebrar el concert.

La Coral del Collegi d’Advocats de
Barcelona, amb el
seu director Quim
Manyós, el t enor
Jordi Cortada i el
pianista Marc Gar-

Noticias de empresas asociadas a
la AEBALL/UPMBALL
CAMBIOS DE DENOMINACIÓN
KLIMACAL, S.A. dedicada a las
instalaciones de climatización,
agua y fontanería, con sede en
Av. Baix Llobregat, 6 de Esplugues de Llobregat pasa a ser
EMTE HVAC, S.A.
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Mas Blau II de El Prat de Llobregat cambia su denominación pasando a ser A58 SOCIEDAD
GENERAL DE INVERSIONES Y
PATRIMONIOS, S.L.U.

TRASLADOS Y AMPLIACIONES

INVERNESS MEDICAL IBERICA,
S.A.U., dedicada a la comercialización de aparatos médicos, con
sede en c/ Botanica, 146 de
L’Hospitalet de Llobregat cambia
su denominación pasando a ser
ALERE HEALTHCARE, S.A.U.

RESA AUTOMATISMOS, S.L., dedicada a las instalaciones industriales, con sede en la c/del Enginy, nave 7 de Viladecans, ha
ampliado sus instalaciones trasladándose a la c/ dels Oficis, 5
de Gava.

A58 CENTROS DE NEGOCIO,
S.L.U. dedicada al alquiler de
despachos, con sede en Av. Les
Garrigues, 46 parc Empresarial

INGENIERIA DE PROCESOS Y
PRODUCTO I MAS, S.L., dedicada al desarrollo de producto industrial, con sede en la c/ Pep

Ventura, 10 de Molins de Rei, ha
ampliado sus instalaciones trasladándose a la c/ Castelló, 19
Polígon Industrial Pla d’en Coll de
Montcada i Reixach.
TOTXETS, S.L., dedicada al sector de la alimentación, con sede
en la c/ Corominas, 31 bajos de
L’Hospitalet de Llobregat, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la Rambla Solanas, 34
de Cornellá de Llobregat.
GRUVAL 2008, S.L., dedicada a
la reparación de maquinaria industrial, con sede en c/ Camí
Ral, 36, 3º 3ª de Esparreguera,
ha ampliado sus instalaciones
trasladándose al Paseo Progrés,
s/n Nave 08A2-9 de Olesa de
Montserrat.
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De periodicidad semanal, divulgará las noticias sobre las actividades de sus asociados

AEBALL-UPMBALL lanza el "Noticiero Empresarial",
con noticias positivas para encarar la crisis
AEBALL-UPMBALL, organizaciones empresariales que representan a las empresas y sectores
económicos de l’Hospitalet y el
Baix Llobregat, lanzaron el pasado 11 de junio el primer número
del Noticiero Empresarial, un
boletín electrónico semanal que
dará a conocer todas aquellas
iniciativas que están poniendo en
marcha sus socios para hacer
frente a la crisis, abrir nuevos
mercados y apostar por la innovación.
En unos momentos de grave
crisis económica e incertidumbre
sobre el futuro, los responsables

de las organizaciones empresariales pretenden que el trabajo y
el esfuerzo de sus empresas se
valore, se conozca y, al mismo
tiempo, genere confianza en el
futuro, sirva de revulsivo y anime
a otros asociados a acometer
nuevos retos. Las noticias abarcarán desde ampliaciones de
negocio a inversiones en maquinaria o instalaciones, pasando
por el lanzamiento de nuevos
productos, proyectos de I+D,
apertura de delegaciones, asociaciones con otras compañías,
asistencia a ferias, aniversarios,
galardones o resultados del ejer-

cicio. Este intercambio de información positiva entre asociados
quiere generar asimismo un sentimiento de participación en un
gran proyecto común y ser el
primer paso hacia alianzas o líneas de colaboración entre empresas.
El newsletter llegará cada
viernes por correo electrónico a
más de 5.000 destinatarios del
mundo económico y empresarial,
tanto de la comarca como de
Catalunya en general, así como
a administraciones públicas, organismos oficiales, asociaciones
y medios de comunicación.
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diario
empresarial
parlem de ...

Diccionari de la negociació col·lectiva
CNL de l’Hospitalet
Tel. 93 440 65 70
http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnllhospitalet
La crisi econòmica d’abast
internacional i les conseqüències que comporta en el món laboral i empresarial tenen, des
de fa mesos, una presència destacada en els titulars dels diaris.
Les dificultats econòmiques
de les empreses, en alguns casos agreujades per les restriccions en la concessió de crèdits,
han portat algunes d’aquestes
empreses a aplicar congelacions salarials, a declarar-se en
suspensió de pagaments o a
presentar expedients de regulació d’ocupació (ERO).
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L’e x p e dien t de r e gulació
d’ocupació és un procediment
administratiu mitjançant el qual
una empresa, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o de força
major, impulsa la suspensió de
contracte, la reducció de jornada amb caràcter temporal o
l’acomiadament col·lectiu d’un
grup significatiu de treballadors.
Tots els termes marcats en
negreta són consultables en línia al Cercaterm (http://www.
termcat.cat/) i al Diccionari de
la negociació col·lectiva (http://
www.termcat.cat/dicci/negociacio/index.html).
A continuació us en mostrem
alguns exemples més. Al costat
de l’entrada hi apareix la categoria gramatical, altres paraules
sinònimes i, a sota, la correspondència en castellà:
acomiadar v tr (despatxar; donar comiat)
despachar; despedir
Rescindir, un empresari, un
contracte laboral.
aturat-ada m i f (desocupat
-ada; parat-ada)
desempleado; parado
Persona que és a l’atur.
borsa de treball f
bolsa de trabajo
Servei públic o privat que gestiona demandes i ofertes de treball i que fa de mitjancer entre
les persones que busquen feina
i hi estan inscrites i les empreses que busquen candidats.
comunicat mèdic m
parte médico
Document que emplena el
metge assistencial d’un treballador per notificar-ne la baixa o l’alta, o per confirmar-ne periòdicament la baixa.
contracte de posada a disposició m
contrato de puesta a disposición
Contracte formalitzat per

una empresa de treball temporal i una empresa usuària dels
seus serveis, que té per objecte
la cessió d’un treballador, contractat per l’empresa de treball
temporal, per a prestar serveis
a l’empresa usuària.
fallida f (bancarrota, insolvència definitiva)
bancarrota
Situació d’una empresa que
ha deixat de complir habitualment les seves obligacions a causa d’una insuficiència de l’actiu
per afrontar el passiu.
liquidació f
liquidación
Acció de determinar els deutes i crèdits existents entre dues persones, físiques o jurídiques, o entre una persona i la
hisenda pública o la seguretat
social.
feina f (treball; ocupació)
empleo
Activitat que consisteix en la
prestació d’uns serveis a canvi
d’una remuneració.
suspensió de sou i feina f
suspensión de empleo y sueldo
Sanció que consisteix a suspendre de manera temporal la
prestació de treball i a privar el
treballador de retribució.
I res millor per combatre
aquest mal averany que la sigla
R+D+I , que correspon en català al terme recerca, desenvolupament i innovació (en castellà,
investigación, desarrollo e innovación “I+D+i”; en anglès, research, development and innovation; en francès, recherche, développement et innovation), que
designa el conjunt d’activitats
intel·lectuals i materials adreçades a la creació de coneixement,
a l’ús d’aquest coneixement per
a dissenyar noves aplicacions i
a la implementació de nous productes o serveis en el mercat o
en els sistemes de producció.

Plan 5 Horas y Tiempo Libre para Autónomos

Para hacer de tu negocio
un gran negocio
Llama a todos las 5 horas del día que elijas, noches y fines de semana
por 29€/mes. Contrátalo ahora y paga el 50% hasta 2010.
Trae tu número a Vodafone y llévate este HTC Magic por

19€
Es tu momento. Es Vodafone.

Promo 50% descuento en cuota de Plan 5 Horas y Tiempo Libre válido del 01/10/2009 al 30/11/09 para nuevos clientes Autónomos y Empresas que activen una línea de voz del plan indicado. HTC Magic 19€ (22,04€ IVA incl.) válido del 01/10/09
al 30/11/09 para nuevos clientes Autónomos y Empresas que contraten una línea nueva con portabilidad en el Plan 5 Horas y Tiempo Libre durante este periodo, firmen Acuerdo Profesional o Acuerdo Pymes y activen la Tarifa Plana de Navegación
en el móvil con permanencia de 18 meses. Plan 5 Horas y Tiempo Libre: 29€/mes (33,64€ con IVA). Más info en www.vodafone.es/empresas
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