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n La CEOE va escenificar ahir el 
frontal rebuig que li genera la re-
forma laboral plantejada per la vi-
cepresidenta tercera i ministra de 
Treball, Yolanda Díaz. Si fa una 
setmana la va titllar de «marxis-
ta», en termes despectius; res més 
finalitzar la reunió d’ahir la patro-
nal va emetre un comunicat pú-

blic en el qual va amenaçar amb 
bloquejar les taules de negocia-
ció si no s’aparta l’últim esbor-
rany i es tornen a començar de 
zero les converses. Fonts del Mi-
nisteri de Treball van replicar que 
mouran fitxa de cara a la setma-
na que ve i introduiran modifica-
cions en el seu text per a mante-
nir a la patronal asseguda a la tau-
la, però també insisteixen que la 
reforma seguirà endavant. 

Demanen plantejament nou 

«Les organitzacions empresarials 
hem traslladat la necessitat, per a 
poder continuar negociant, de 

comptar amb un plantejament 
nou per part del Govern», va afir-
mar la CEOE en el seu comunicat 
públic. No és la primera vegada 
que els empresaris exterioritzen 
el seu malestar amb la reforma 
que pretén escometre Díaz, enca-
ra que la reacció d’ahir va ser de 
les més irades. El pols en el diàleg 
social continua i ara la taula es 
mou entorn a la reforma dels ti-
pus de contractes, amb la finali-
tat de reduir les elevades cotes de 
temporalitat que arrossega es-
tructuralment Espanya. 

Els termes de la proposta no 
agraden a l’entitat presidida per 

Antonio Garamendi, que veuen 
en la reducció a tres tipologies de 
contractes -indefinit, temporal i 
de formació- una trava a la flexi-
bilitat organitzativa de les com-
panyies. Els empresaris van qua-
lificar el document de Díaz de 
«regressiva», «intervencionista» i 
que «inevitablement recorda les 
antigues ordenances laborals, un 
desplegament més propi de con-
textos afortunadament ja supe-
rats en tota Europa». 

«Ara mateix veig molt compli-
cat que entrin a un acord», apun-
ta una font sindical coneixedora 
de les converses. Després d’un 
any i mig d’èxits en el diàleg soci-
al, amb grans acords com les pen-
sions, les pròrrogues dels ertes, la 
llei de teletreball o la «llei Rider»; 
la reforma laboral emergeix com 
el primer gran focus de desacord. 

La CEOE amenaça amb bloquejar 
la negociació per la reforma laboral
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u La patronal exigeix a Treball 
replantejar totalment l’últim 
esborrany traslladat a les 
parts «per seguir negociant»

n Les dades de l’edificació a les 
comarques gironines tornen a va-
lors precovid i mostren una lleu-
gera recuperació. És la conclusió 
a la qual ha arribat la demarcació 
gironina del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya (COAC) en rela-
ció a l’activitat de construcció i re-
habilitació durant el primer se-
mestre del 2021. 

La superfície total visada (la 
que passa pel tràmit obligatori 
per poder començar obres de 
nova planta i de gran rehabilita-
ció) durant el primer semestre de 
2021 ha estat de 293.102 metres 
quadrats, un 16,2% més que el 
primer semestre del 2020 
(252.302 metres quadrats), i molt 
similar als metres quadrats del 
primer semestre de 2019 (301.075 
metres quadrats). 

Respecte al 2020, per comar-
ques, les que han crescut més 
percentualment són la Cerdanya 
(amb un 92,5%) i el Pla de l’Estany 
(65,6%). D’altra banda, la Selva 
decreix un 28,5%, essent l’única 
comarca que no té creixement. 

Pel que fa a la tipologia d’edi-
ficació, la superfície en obra nova 
és de 206.438 metres quadrats, un 
48,6% més que el 2020, i quasi un 
12% més que el 2019. I en l’apar-
tat de la rehabilitació, les xifres 
mostren que continua a la baixa 
amb 75.304 metres quadrats, un 
28,4% menys que el mateix se-
mestre de l’any passat, i un 30,4% 
menys que el 2019. Per comar-
ques, la Garrotxa i el Pla de l’Es-

tany són les que més creixen, amb 
el 9,31% i el 20,2%, respectiva-
ment. Cal tenir en compte que 
aquestes dades de rehabilitació 

contemplen només els projectes 
de rehabilitació i gran rehabilita-
ció visats pel COAC. 

Tot i això, el president de la De-
marcació de Girona, Marc Riera, 
va explicar que «el passat mes de 
gener advertíem de la desaccele-
ració del sector a causa d’un mo-
del basat en projectes residenci-
als d’obra nova i una activitat de 
rehabilitació testimonial en cons-
tant línia plana. Tot i que les xifres 
marquen una lleugera millora, 
encara estem molt lluny d’assolir 
una situació saludable i equili-

brada». En aquest sentit, Riera es-
pera que serveixin per mitigar els 
efectes de la COVID en el sector. 
Els arquitectes també constaten 
un empitjorament de la situació 
de les llicències municipals. El 
temps actual d’espera a la provín-
cia de Girona  és de 5,6 mesos de 
mitjana, un 1,4 més que fa dos 
anys. La superfície visada al con-
junt de Catalunya va caure un 
15% en el primer semestre de 
2021 respecte al 2019, una xifra 
que els arquitectes consideren 
alarmant. 

L’edificació a Girona s’acosta als 
nivells d’abans de la pandèmia
u Els arquitectes visen una superfície de 293.102 metres quadrats durant el primer semestre 
u«Encara estem molt lluny d’assolir una situació equilibrada», diu el Col·legi professional
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Una obra a Girona, en una imatge d’arxiu. ANIOL RESCLOSA

L’espera per a les 
llicències d’obres a la 
provícnia és de 5,6 
mesos, 1,4 mesos més  
que el 2019

Breus

Segona millor dada de 
creació d’empreses de 
la pandèmia a Girona

n Girona va registrar  al maig la se-
gona millor xifra de creació d’em-
preses des de la irrupció de la CO-
VID. Segons les darreres dades de 
l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE), es van crear 146 noves soci-
etats, un número molt similar al de 
l’abril passat i només superada pel 
març, que va ser un mes extraor-
dinari en creació de societats. Pel 
que fa a les dissolucions, aquests 
es mantenen en un número baix 
al maig (32), en la línia també del 
mes anterior. DDG. GIRONA
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El BCE eleva l’objectiu 
d’inflació per tenir 
més flexibilitat

n El Banc Central Europea (BCE) 
ha acordat elevar al 2% l’objectiu 
d’inflació amb l’objectiu de tenir 
més flexibilitat per fer front a les 
crisis. En la seva revisió estratègi-
ca, la primera des de fa gairebé 20 
anys i després de dues crisis eco-
nòmiques, el Consell de Govern 
de la institució monetària euro-
pea ha acordat flexibilitzar l’ob-
jectiu d’inflació, el qual apunta 
que es pot superar «moderada-
ment» sempre i quan sigui neces-
sari. ACN. BRUSEL·LES

UNIÓ EUROPEA

Nou centre de recerca 
en salut a Barcelona

n  Barcelona comptarà amb un 
nou centre als peus de Collserola 
amb més de 300 investigadors de-
dicats a la recerca en salut. El Cai-
xaResearch Institute serà impulsat 
els propers 4 anys per la Fundació 
La Caixa amb una inversió de més 
de 60 milions d’euros. El centre vol 
contribuir a reptes com les malal-
ties infeccioses. ACN. BARCELONA

CAIXARESEARCH INSTITUTE

Multa de 840 milions 
a BMW i Volkswagen

n La Comissió Europea ha multat 
BMW, Porsche, Audi i Volkswagen 
amb 875 milions d’euros per aliar-
se per frenar la seva tecnologia per 
reduir les emissions. Els fabricants 
havien acordat des de feia anys no 
millorar la tecnologia SCR, que 
disminueix l’emissió d’òxid de ni-
trogen en cotxes de dièsel, men-
tre es mantenien dins el mínim le-
gal europeu. ACN. BRUSEL·LES
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