
EVOLUCIÓ DEL CONSUM

El petroli força 
la baixada de 
l’IPC al gener 
fins a l’1,3%

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Els preus registren 
set mesos de caiguda i 
mantenen la tendència 
deflacionista

E
l petroli i les rebaixes apro-
fundeixen la caiguda dels 
preus. Al gener, la inflació 
va caure fins al -1,3%, fet 

que suposa la baixada més gran des 
del juliol del 2007, segons les dades 
de l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE). Van patir descensos especi-
alment aguts els preus del transport 
 (-7,7%), vivenda (-0,4%) i vestit i calçat 
(-0,1%). L’economia espanyola no 
afrontava un període tan llarg de cai-
guda de preus des del 2009, però lla-
vors hi havia recessió, i ara la con-
tracció de costos no està lligada a una 
demanda deprimida. I en termes in-
teranuals, no es registrava una caigu-
da tan brusca com la registrada al ge-
ner des del 1960, quan es va iniciar 
l’estadística. La dada final de l’IPC dó-

na una deflació lleugerament més 
moderada que la de la dada avança-
da el 30 de gener (-1,4%), però tot i ai-
xí agreuja el descens dels últims set 
mesos. Amb la dada del gener, l’IPC 
interanual encadena la seva setena 
taxa negativa. És la novena vegada en 
16 mesos en què els preus mostren 
taxes interanuals negatives.
 
COMPETITIVITAT/Malgrat tot, el Govern 
central ha descartat que l’economia 
es trobi en una situació de deflació 
estructural i considera que tenir un 
IPC negatiu com a conseqüència de 
la caiguda del preu del petroli és una 
cosa bona per a l’economia espanyo-
la, perquè es reflecteix en els preus 
de consum i en la balança de paga-
ments. El secretari d’Estat d’Econo-
mia, Íñigo Fernández de Mesa, va in-
dicar ahir que la caiguda dels preus 

a Espanya és positiva perquè suposa 
un augment de la renda disponible 
de les famílies i una reducció dels 
costos de producció de les empreses 
per la seva dependència amb el pe-
troli. Fernández de Mesa també va 
destacar que el diferencial d’inflació 
respecte a la zona de l’euro es manté 
i que amb això es millora la compe-
titivitat de les empreses espanyoles, 
que redundarà en creixement eco-
nòmic i creació d’ocupació.
 En tot cas, no es descarta que tam-
bé tingui efectes sobre els salaris. Al-
menys, la patronal CEOE va advo-

car ahir per continuar amb la mo-
deració salarial ja que la inflació a 
Europa és «molt moderada» i «qual-
sevol deteriorament de la competi-
tivitat suposarà una limitació per 
a la recuperació de l’economia es-
panyola». La patronal va indicar en 
una nota que preveu taxes negatives 
de l’IPC durant gran part de l’any, 
més acusades en els primers mesos, 
i que s’aniran suavitzant a mesura 
que s’estabilitzin els preus del cru. 
Es pot tornar a creixements «mode-
rats» a finals d’any.
 En aquesta mateixa línia, la Fun-

El Govern central 
defensa que el 
descens eleva la 
renda de les famílies

dació d’Estudis de Caixes d’Estalvis 
(Funcas) va elevar cinc dècimes la se-
va estimació d’IPC per a aquest any, 
des del -1,2% fins al -0,7%, amb una 
taxa que se situarà en el 0,4% al de-
sembre. Funcas augura taxes nega-
tives durant tot l’any excepte al de-
sembre, mes per al qual es preveu 
una taxa interanual del 0,4%, men-
tre que la previsió per a la taxa mit-
jana anual subjacent a penes s’incre-
menta una dècima percentual fins 
al 0,4%. Aquest nou descens de l’IPC 
es deu a la caiguda dels components 
més volàtils. H
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Ajuntament de Barcelona
Exp. núm. 14GU14

Districte de l’Eixample/Sant Martí

Anunci

La Comissió de Govern, en sessió del dia 
4 de febrer de 2015, adoptà, entre d’altres, el 
següent acord:

Resoldre les al·legacions interposades en el 
tràmit d’informació pública i audiència als inte-
ressats del Projecte de reparcel·lació del Pla de 
millora urbana del sector 1 de la Modificació del 
Pla general metropolità a la plaça de les Glòries 
i el seu entorn, en el sentit que, justificadament i 
raonada, figura en l’informe del Departament de 
projectes de gestió urbanística, de data 27 de 
gener de 2015, que consta en l’expedient i que 
es dóna per reproduït. APROVAR definitivament, 
a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de 
reparcel·lació abans esmentat i redactat d’ofici 
per l’Administració actuant, amb introducció, en 
forma de text refós, de les modificacions deriva-

des de la resolució de les al·legacions formulades 
durant el tràmit d’informació pública i audiència 
als interessats i incorporació de nous interessats 
expressament compareguts. Determinar, de con-
formitat amb l’article 153 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme, que la fermesa en via admi-
nistrativa de l’acord d’aprovació definitiva del 
Text refós del Projecte de reparcel·lació, produirà 
essencialment els efectes econòmics i jurídics 
continguts a l’article 127 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, i per tant, entre 
d’altres, l’extinció dels drets i càrregues que es 
relacionen en l’esmentat text refós del Projecte 
de reparcel·lació, per incompatibles amb el 
planejament. Publicar aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i en un diari 
dels de major circulació de la mateixa i notificar-
lo individualment a cadascun dels interessats 
en l’expedient. Donar-ne compte a la Comissió 
d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient.

Contra l’acord anterior, que exhaureix la via 
administrativa, es pot interposar recurs potesta-
tiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, 
en el termini d’un mes comptat a partir del dia 

següent al de la recepció de la present noti-
ficació, o es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos 
mesos comptats des de l’endemà de la present 
notificació. Contra la resolució expressa del 
recurs potestatiu de reposició es podrà inter-
posar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs 
potestatiu de reposició, que s’entendrà pro-
duïda un cop transcorregut un mes comptat 
des del dia següent al de la seva interposició 
sense que s’hagi notificat resolució expressa, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar 
des del dia següent al que s’hagi produït la des-
estimació tàcita.

No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri convenient.

Barcelona, 11 de febrer de 2015
El Secretari General

Jordi Cases i Pallarès

Ajuntament de Barcelona
Exp. núm. 15GU04

Districte de Sant Andreu

Anunci

La Comissió de Govern, en sessió del dia 
4 de febrer de 2015, adoptà, entre d’altres, el 
següent acord:

Aprovar inicialment, a l’empara de l’article 
119.1 c) i 2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació 
del Polígon d’actuació urbanística delimi-
tat per la Modificació puntual del Pla general 
metropolità en el subàmbit 2 del sector IV “La 
Maquinista”, aprovada definitivament per acord 
de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona de data 21 de gener de 2015, presen-
tat pel senyor Andres Imaz de las Alas Pumariño 
actuant en nom i representació de l’entitat mer-
cantil “Unibail Rodamco Steam, SLU”, entitat 
que ostenta la titularitat de les finques amb dret 
a aprofitament, en el benentès que l’executivitat 
de l’acord d’aprovació definitiva restarà supe-

ditada, si s’escau, a la prèvia publicació de 
l’acord d’aprovació definitiva de l’esmentada 
Modificació puntual del Pla general Metropolità. 
Sotmetre’l a informació pública pel termini 
d’un mes, per al·legacions, mitjançant inserció 
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a un diari dels de més circulació de 
la província i al tauler d’edictes de la Corporació, 
i a audiència, pel mateix termini, a les persones 
interessades amb citació personal.

L’expedient administratiu restarà expo-
sat al públic, al Departament d’Informació i 
Documentació de la Gerència d’Hàbitat Urbà 
(avinguda Diagonal, 230, 2a planta), per a la 
seva consulta, durant el termini d’un mes, de 
dilluns a divendres, de 10 a 13h. Dins el termini 
esmentat, que començarà a comptar a partir de 
l’última de les publicacions (en el Butlletí Oficial 
de la Província i un dels diaris de mes divulgació 
o notificació personal posterior de ser-ne el cas), 
els interessats podran examinar-lo i presentar les 
al·legacions que considerin pertinents.

Barcelona, 11 de febrer de 2015
El Secretari General

Jordi Cases i Pallarès

A N U N C I S  O F I C I A L S
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