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Les prestacions per als pensionistes es congelaran l’any que ve

La coalició de govern a
Alemanya aprova retallar
les pensions dels jubilats
Schröder reconeix que es tracta de la decisió
més difícil presa durant el seu mandat
Redacció
BERLÍN

La coalició del govern alemany va aprovar ahir una retallada del sistema de pensions que afectarà de forma
immediata els ingressos dels
jubilats. I és que el govern de
Gerhard Schröder ha decidit
congelar l’any que ve les prestacions, de manera que els jubilats no gaudiran de la pujada anual, que normalment se
situa al voltant de l’1 per cent.
A partir del 2005, s’introduirà
l’anomenat factor sostenible,
que vol dir que l’import econòmic que rebran les persones
que han deixat de treballar
creixerà però menys que en
l’actualitat.

Finançament privat
Hi ha detalls del nou model
que encara s’han de perfilar,
com ara aquest, però el que
està clar és que suposarà una
retallada efectiva del sistema
públic de pensions, ja que a
banda de veure reduïts els
seus ingressos, els pensionistes hauran de pagar de la seva
butxaca l’assegurança d’incapacitació. Schröder ja ha re-

conegut que la bateria de
mesures pactada ahir per la
coalició de govern –l’executiu l’ha d’aprovar ara oficialment i després haurà de rebre
el vistiplau del Parlament– es
tracta d’una de les decisions
més difícils presa en els seus
cinc anys de mandat.
La dràstica mesura té l’objectiu d’ajudar a sanejar uns
comptes públics que, en matèria laboral, pateixen els
efectes d’una societat cada
cop més longeva i on l’atur és
cada cop un problema més
important.

Punt sense canvis
Els experts del ministeri
d’Afers Socials i de les caixes
de pensions havien calculat
que si no s’impulsaven accions immediates, les cotitzacions haurien de pujar el
proper any fins al 20,3 per
cent per tal de fer front al
dèficit que acumulen les arques, de 8.000 milions d’euros. De moment, doncs, el
govern ha assegurat que les
quotes es mantindran en el
19,5 per cent del salari brut.
El que sí que canviarà, va
anunciar Schröder, és l’edat
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ANUNCI DE FUSIÓ
SOCIETAT ABSORBENT:

OBIOLS CONSULTING, SOCIEDAD LIMITADA
(després de la fusió ALUMINIO CATALÁN, Sociedad Limitada)
SOCIETAT ABSORBIDA:

ALUMINIO CATALÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA
UNIPERSONAL
A les Juntes Generals Universals d’OBIOLS CONSULTING, Sociedad Limitada, i d’ALUMINIO CATALÁN, Sociedad Anónima Unipersonal, celebrades el 14 d’octubre de 2003, es va aprovar per unanimitat la fusió de les
esmentades entitats, mitjançant l’absorció per OBIOLS CONSULTING,
Sociedad Limitada (després de la fusió ALUMINIO CATALÁN, Sociedad
Limitada) d’ALUMINIO CATALÁN, Sociedad Anónima Unipersonal; queda
aquesta última dissolta sense liquidació i extingida, amb total transmissió
del seu patrimoni a la societat absorbent, incorporant en bloc a títol de
successió universal, tots els elements integrants de l’actiu i passiu, i se
subroga la societat absorbent en tots els drets i obligacions corresponents a la societat absorbida. La Fusió es va acordar en els termes establerts en el Projecte de Fusió dipositat al Registre Mercantil de Barcelona
i al Registre Mercantil de Madrid, i es van aprovar com a Balanços de Fusió els tancats amb data 30 de juny de 2003. Al ser ALUMINIO CATALÁN,
Sociedad Anónima Unipersonal, íntegrament participada per la societat
absorbent, OBIOLS CONSULTING, Sociedad Limitada (després de la fusió
ALUMINIO CATALÁN, Sociedad Limitada), no procedeix el bescanvi de
participacions ni l’ampliació de capital de la societat absorbent. Les operacions de la societat absorbida es consideren realitzades a efectes
comptables per compte de l’absorbent a partirt de l’1 de gener de 2003.
Es fa constar, conforme al que regulen els articles 242 i 243 de la Llei de
Societats Anònimes, el dret que tenen els socis i creditors de les societats que es fusionen a obtenir el text íntegre dels acords adoptats i els
balanços de fusió i el dret que tenen els creditors de cadascuna de les
societats que es fusionen d’oposar-se a la fusió en els termes previstos en
l’article 166 de la Llei de Societats Anònimes durant el termini d’un mes,
comptat a partir de la data de publicació de l’últim anunci de fusió.
Madrid, 14 d’octubre de 2003.
Juan Díaz José, Secretari del Consell d’Administració d’OBIOLS
CONSULTING, Sociedad Limitada, Secretari del Consell d’Administració
d’ALUMINIO CATALÁN, Sociedad Anónima Unipersonal

de jubilació, un punt que ha
generat una intensa polèmica en els darrers dies. Segons
el canceller, entre el 2006 i el
2008 l’edat “real” de jubilació haurà de passar dels 60
anys actuals als 63. Més endavant es podrà analitzar si
pot pujar fins als 67 anys,
cosa que ajorna la discussió
sobre si és aquesta edat la
que s’establirà finalment,
com han pronosticat alguns
experts i fins i tot la ministra
d’Afers Socials, Ulla Schmidt.
A Alemanya, la llei preveu la
retirada del mercat laboral
als 65 anys, però la mitjana
real se situa en els 60 anys.
Una darrera mesura pactada pel Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD) i el seu soci
minoritari, Els Verds, per
abaratir els costos del mercat
laboral i ajudar a eixugar el
dèficit pressupostari fa referència al marc fiscal. Com va
avançar ahir el canceller Schröder, en un futur –el govern encara ha de fixar dates– les quotes deixaran de
ser gravades, tot i que els jubilats hauran de pagar impostos. Es tracta d’un canvi
reclamat pel Tribunal Constitucional des de fa molts
anys per tal que els treballadors del sector privat i els
funcionaris rebin el mateix
tracte. Ara com ara, els funcionaris no graven les seves
cotitzacions però sí que declaren les seves pensions.

.
......................
.......................
GAERTAL, S.A. A-58-207085
En compliment del que disposa l’article 150
de la Llei de Societats Anònimes, es fa públic
que la Junta General Extraordinària i Universal d’Accionistes de la Societat, celebrada el
dia 15 d’octubre de 2003, va acordar, per unanimitat, traslladar el domicili social de la
Societat al carrer Francesc Layret, 167 esquerra, 08911 (Badalona). Badalona, 15 d’octubre
de 2003. L’administrador.

INDIMO INGENIERÍA, S.A.
RECTIFICACIÓ D’ANUNCI
En relació amb el que es va anunciar el passat 17 de juliol, es comunica per a general
coneixement que la durada del càrrec de
l’Administrador serà limitada a 5 anys i no
indefinida, com es va publicar. L’administrador únic. Barcelona, 17 d’octubre de 2003.

MANTONET, S.A.
D’acord amb el que disposa l’article
165 de la Llei de Societats Anònimes,
es fa públic que la Junta General Extraordinària de l’esmentada societat, en
la seva reunió de 29 d’abril de 2003, va
acordar reduir el capital social en
221.845,69 euros, de manera que va
quedar fixat en 60.630,00 euros, amb
la finalitat de restablir l’equilibri entre
el capital i el patrimoni social, disminuït com a conseqüència de pèrdues,
mitjançant la disminució del valor
nominal de totes les accions; així el
valor nominal de cadascuna va passar
de 60,101210 euros, a 12,90 euros.
Barcelona, 29 d’abril de 2003
L’administrador únic, Sr. Jordi Garroset Casals
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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ

La PAC en l’estratègia
comunitària de
relacions bilaterals
Fundació Agrícola Catalana

a recent aprovació formal de la reforma de la Política
Agrària Comunitària (PAC) en el Consell de Ministres
d’Agricultura de la Unió Europea suposa la posada en
marxa d’unes mesures que introdueixen una novetat.
En forma molt resumida, es pot dir que els preus agraris
van per una banda i les rendes pel treball dels agricultors,
desvinculades de la producció, per una altra, de forma que
les subvencions esdevenen un ajut a les rendes.
De tota manera, entendre fil per randa les motivacions
de les mesures aprovades es fa difícil, fins i tot per als
analistes que filen més prim en qüestions econòmiques.
Des de la Fundació Agrícola Catalana creiem que cal tenir
en compte, a la llum del fracàs multilateralista de Cancún,
aspectes que ultrapassen les polítiques agràries i alimentàries per explicar el conjunt d’implicacions i disposicions
que inclou la PAC i els acords que se’n deriven o la complementen.

L

Exportació marroquina de tomàquets
Una il·lustració recent, i que afecta directament els interessos de l’Estat espanyol, és l’anunci del comissari Fischler dels acords a què s’està arribant amb el Marroc. L’habilitat negociadora del regne alauita es posa de manifest un
cop més amb la previsible importació per part de la Unió
Europea de 176.000 tones de tomàquets provinents del
Marroc a canvi de l’exportació d’un milió de tones de blat
necessàries per alimentar la població marroquina.
L’acord, que podríem anomenar tomàquet per blat, beneficiarà el Marroc amb l’aportació d’aproximadament set
milions d’hores de feina, sense comptar les que cal invertir
en selecció, envasament i transport, i uns ingressos que es
calculen que seran de més de 100 milions d’euros (uns
17.500 milions de pessetes).
Per situar aquestes xifres,
per valorar-les millor, pensem que a la zona comercial
de Mercabarna es venen
unes 82.000 tones de tomàquets a l’any –és a dir, poc
menys de la meitat de les
tones acordades amb el
Marroc– provinents en un
7,2% de Catalunya i en un
90% de la resta de l’Estat
espanyol.
Pel que fa al blat, el milió de tones anuals que haurà
d’importar el Marroc suposen 140 milions d’euros d’ingressos per a l’Europa central i del nord, productora d’aquest tipus de conreu, i un milió d’hores de feina ja subvencionada via renda agrària.
Les negociacions que porta Fischler amb el Marroc s’entenen des del punt de vista de l’agricultura nòrdica i de les
polítiques de geoestratègia franceses en relació a barrar el
pas als EUA, en matèria econòmica i alimentària, al nord
d’Àfrica. Els productes que aporta el Marroc són hores de
feina manual i valor econòmic que es resta a l’Europa mediterrània, a canvi d’hores de feina mecanitzada i el valor
econòmic que suma l’Europa central.
La modificació a l’alça de les exportacions marroquines
de tomàquet a la Unió Europea ja va ser plantejada durant
les negociacions pesqueres dels anys 2000 i 2001, que
també va portar el comissari Fischler, i que van fracassar.
A hores d’ara, la pesca atlàntica és controlada pels armadors japonesos, i els pescadors i armadors andalusos viuen
en l’atur subsidiat. Tal vegada els productors de tomàquet
es vegin abocats a canviar d’activitat si finalment acaba
prosperant l’acord entre Fischler i el Marroc.
I tal vegada, els interessos geopolítics francesos i de
l’Europa del nord es vegin acomplerts a costa dels interessos de l’Europa del sud.
Des de la Fundació Agrícola Catalana defensem l’intercanvi comercial entre països i el benestar i progrés del
Marroc, ara bé, la Política Agrària Comunitària està dirigida pels ministres d’Afers Exteriors i d’Economia, i no pas
pels ministres d’Agricultura o bé d’Alimentació, i els objectius estan al servei dels interessos geoestratègics d’alguns estats membres.

El Marroc negocia
exportar a la Unió
Europea fins a
176.000 tones de
tomàquets

