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acord. Ja veurem l’altra part», afirmen des de la companyia. «No és veritat que no ens hàgim mogut, hem
fixat uns mínims i som flexibles en
la resta», van respondre des del comitè d’empresa.
Els sindicats aprofitaran que l’1
de maig d’aquest any coincideix al
mig de les negociacions per visibilitzar la seva pressió sobre l’empresa.
Per avui està prevista una concentració de la plantilla de la Zona
Franca a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona, a les 13.30 hores.
/ Empresa i
sindicats es van espolsar la pressió,
però les dues parts van afirmar que
estan interessades en una ràpida solució al conflicte. El comitè d’empresa ha insistit des del primer moment que Nissan els oferís «garan-
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só. D’aquestes, 15, comptant Rato,
van superar els dos anys. És el cas de
l’exsecretari d’Estat d’Hisenda amb
el PP Estanislao Rodríguez Ponga,
l’ex secretari general de CCOO de
Madrid Rodolfo Benito i l’expresident de Telemadrid a proposta d’IU
José Antonio Moral Santín.
/ La sentència
considerava proporcionada la pena
imposada a Rato per la seva posició
preeminent en les entitats del patrimoni de la qual «es va lucrar indegu-
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ties de viabilitat» per a la planta de
la Zona Franca i aquestes garanties
tenen forma de planta de pintura.
Nissan va anunciar una inversió de
70 milions d’euros per instal·lar una
nova planta de pintura, més 10 milions per millorar la línia de producció de caixes de canvi.
Fonts de la conselleria d’Empresa
afirmen que una part d’aquests fons
provenen d’ajuts públics, tot i que
no detallen el percentatge concret.
També afirmen, igual que Nissan,
que la firma automobilística no ha
sol·licitat fins ara una contribució
més gran de la Generalitat per ampliar aquestes «garanties» i disposar
així de més recursos per desencallar
el conflicte laboral vigent. Les obres
no començaran, segons reconeix
l’empresa, fins que no es tanquin
les 600 sortides. H

dament», malgrat que aquesta posició l’obligava especialment a la protecció dels interessos d’aquelles entitats. No li aplica l’atenuant de reparació del mal, perquè ha de respondre civilment pels consellers al seu
càrrec, malgrat que la gran majoria
ja l’ha aportat. L’Audiència va xifrar
en 12 milions d’euros el total gastat
amb les black: 9,3 milions, en l’etapa
de Blesa i 2,6 milions, amb Rato.
El 26 d’octubre, Rato va ingressar
a la presó de Soto del Real, on abans
d’entrar va demanar perdó «a la societat i les persones que s’hagin pogut sentir decebudes o afectades».
Actualment, està sent jutjat a l’Audiència per la sortida a borsa de Bankia. També per la peça Zenith-Publicis, que investiga un presumpte
tracte de favor en la concessió de
contractes publicitaris de Bankia a
aquestes agències. H

El mercat residencial espanyol
ha tancat el primer trimestre
amb un augment de l’1% en el
volum de transaccions (137.000)
i un avenç del 2% en el valor
mitjà de la vivenda, segons reflecteix l’Informe Solvia Market
View. Aquesta evolució del mercat anticipa un creixement moderat el 2019. El preu de la vivenda podria registrar avenços
entre el 2% i el 4% i les transaccions augmentaran entorn d’un
5%, si es mantenen les actuals
condicions del mercat. Tot això,
al compàs d’una demanda que es
desplaça cap a zones limítrofes i
extraradi de les ciutats, on es registraran els creixements de
preus més grans.
El director d’Estratègia, Desenvolupament de Negoci de Solvia, Guillermo Estévez, va explicar que «aquesta evolució dels
preus i operacions desmenteix
les especulacions sobre la generació d’una nova bombolla. Ens
trobem a meitat de cicle», va
apuntar. No obstant, la demanda
es mostra previnguda i realitza
operacions més racionals i molt
ajustades al pressupost disponible, segons reflecteix l’informe.

Els preus pugen el 2%
i anticipen una marxa
moderada el 2019
La majoria de les noves operacions de compravenda s’han
concentrat a Madrid (15%), Barcelona (10%), Alacant (8%),
València (6%) i Màlaga (6%). La
previsió és que aquest ritme del
mercat es mantingui durant
l’any. Aquest dinamisme ha
anat acompanyat d’un creixement del 2% en els preus mitjans. En general, aquelles ciutats on els preus han experimentat grans pujades en els últims anys mostren unes taxes de
creixement més contingudes,
mentre que es consolida la recuperació d’altres mercats. Les
grans ciutats, que van ser les
precursores de la recuperació
dels preus a partir del 2013,
com Madrid o Barcelona, han registrat creixements sostinguts,
entorn del 7% i el 4%.
Els preus del lloguer han tingut un augment de l’1% de
mitjana, després de quatre anys
de pujades de dos dígits. La previsió és que s’estabilitzin entorn
d’aquests nivells el 2019. De fet,
Solvia considera que el lloguer
ha tocat sostre en algunes zones, on la demanda no podrà
assumir noves pujades. H

