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El banc dóna a
entendre que
només estudiarà
compres mitjanes

OCUPACIÓ I SOUS A LES GRANS EMPRESES
Evolució del nombre de treballadors

Evolució del sou

TAXA DE VARIACIÓ ANUAL EN %. Xifres absolutes: nombre de treballadors en milers

TAXA DE VARIACIÓ ANUAL EN %. Xifres absolutes: rendiment brut mensual
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33 Les accions de l’italià Monte

dei Paschi di Siena, entitat que necessita recapitalitzar-se després
d’haver suspès l’examen a la banca europea del Banc Central Europeu (BCE) del mes de setembre
passat, es van disparar ahir en
borsa el 12,3% després d’anunciar-se l’ampliació del Santander. El
banc espanyol va negar qualsevol
interès.

nant els últims anys: només el 13%
dels accionistes demanaven cobrar
en efectiu)
L’entitat, a més, té previst elevar
a partir de l’any que ve la part del
beneﬁci que destina a remunerar
en efectiu els seus accionistes de
l’actual 20% a entre el 30% i el 40%,
i preveu també que el seu beneﬁci
creixi en els pròxims exercicis.
Fruit de tot això, estima que el
guany per acció baixarà aquest any
el 2,5%, creixerà lleugerament el
curs que ve, i pujarà entre el 2% i el
3% el 2017.
NOU ESCENARI / El conseller delegat

va defensar que les dues operacions són necessàries davant el «canvi substancial» experimentat en les
economies dels principals mercats
del Santander: «Havíem de fer coses per aproﬁtar el creixement». El
banc, va explicar, preveu incrementar aquest any els seus actius
mesurats en funció del seu risc (a
partir dels quals es calcula el capital) el 6%. Per a això, va assegurar,
augmentarà el crèdit: a Espanya el
saldo creixerà el doble que el 2014,
en què es va incrementar entre el
2% i el 3%.
També va mantenir que el grup
ha emprès en 100 dies (els que fa
que Ana Botín és al càrrec) les «tres
coses que era més rellevant fer»:
millorar el seu govern corporatiu (nous consellers), crear un nou
equip gestor (amb la substitució
de l’anterior conseller delegat) i les
mesures d’ahir. H
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33 José Antonio Álvarez, conse-

ller delegat del Santander des del
dia 1, va assegurar ahir que el
banc no està «considerant» cap
compra amb l’ampliació de capital anunciada ahir. Això sí, va afegir que el grup seguirà estudiant
en els mercats on ja opera possibles compres com les que ha realitzat el 2014. És a dir, operacions
de mida petita o mitjana que ajudin les seves ﬁlials a guanyar quota de mercat. Va deixar així entreveure que l’entitat no es planteja
realitzar grans compres en un futur més o menys pròxim, encara
que no va excloure la del Novo
Banco portuguès, a la subhasta
del qual ha acudit.
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Les grans empreses creen llocs
de treball amb salaris més baixos
La plantilla de les
companyies que
facturen més de 6
milions creix l’1,9%
Els sous cauen
per setè mes
mentre que les
vendes pugen el 4,5%
A. FUENTES
BARCELONA

evolució del mercat de
treball espanyol, amb
una tendència a la creació d’ocupació amb pitjors condicions, es reﬂecteix no només en les estadístiques del Ministeri d’ocupació sinó també en les
d’Hisenda. Les 26.527 empreses espanyoles que facturen més de sis milions d’euros a l’any van augmentar
la seva plantilla fins al novembre
passat l’1,9%, però al mateix temps
van reduir la retribució bruta mitjana dels seus treballadors durant set
mesos consecutius encara que van
tenir més ingressos.
Els pagaments bruts totals per treballador van caure el 0,5% interanual el novembre passat, ﬁns als 1.982
euros, el segon descens més acusat
en els set mesos consecutius de retrocessos que ja encadenen, segons
l’estadística, vendes, ocupació i salaris a les grans empreses elaborada
per l’Agència Tributària.
En canvi, l’ocupació va continuar incrementant-se i va augmentar,
per desè mes consecutiu, l’1,9% interanual, en línia amb el mes anterior, i així les plantilles totals de
les grans empreses es van situar en
4.435.587 treballadors.
Per sectors, el salari mitjà va bai-
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MANTENIMENT
ELÈCTRIC
xar en taxa interanual en la construcció (-3,6%) i en la indústria amb
energia i aigua (-2,3%). Si bé va augmentar en el cas dels serveis (+2,1%)
–especialment en els serveis a empreses (+2,6%)– i la indústria sense
energia i aigua (+1,1%).
En termes bruts, els treballadors
de la indústria amb energia i aigua
són els que van obtenir les retribucions mitjanes més elevades, amb
4.715 euros, seguits de la indústria
sense energia i aigua (2.394 euros), la
construcció (2.262) i serveis (1.800).
Per un altre costat, l’ocupació a
les grans empreses va augmentar en

Barcelona q La segona jornada de
vaga convocada a les empreses
que presten el servei de
manteniment elèctric a Catalunya
va aconseguir ahir un seguiment
del 90%, idèntic al de la jornada

d’aturada de dimecres, segons
CCOO. Els treballadors es van
concentrar davant de la seu
d’Endesa i davant del Parlament, on
van denunciar la precarització de
les seves condicions de treball.

els sectors de serveis (+2,5%) i la indústria sense energia i aigua (+0,9%),
mentre que va baixar en la indústria
amb energia i aigua (-2,2%) i en la
construcció (-2,2%).
El nombre més elevat de treballadors en grans empreses es va seguir
registrant en els serveis (3.335.510
empleats), per davant de la indústria sense energia i aigua (815.672),
la construcció (192.573) i la indústria amb energia i aigua (82.157).

una vegada corregit l’efecte calendari, per sobre de l’avanç del 3,1% del
mes anterior. L’increment de les vendes de les grans empreses es va veure
motivat pel repunt de les importacions, que van créixer l’11,4%. Les vendes interiors van pujar el 3,3%, i les
exportacions, el 9,1%.
Aquestes dades es publiquen en
plena negociació entre els sindicats
CCOO i UGT i la patronal CEOE d’un
nou acord interconfederal en què el
tema principal serà l’orientació encaminada a la recuperació dels sous
després de les retallades en nombroses empreses. H

NEGOCIACIÓ /

En paral·lel, les vendes
de les grans empreses van augmentar el 4,5% interanual al novembre,

