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Gas Natural Fenosa va renovar
ahir àmpliament el seu consell
d'administració, al qual accedeix
Isidre Fainé i del qual surt l'expre-
sident Felipe González, una mar-
xa que va lamentar i que va portar
el president de la companyia, Sal-
vador Gabarró, a titllar d'«absolu-
ta estupidesa» el debat sobre les
«portes giratòries» des de la polí-
tica al sector privat.

Els canvis en el consell d'admi-
nistració van centrar bona part
de l'atenció de la Junta General
d'Accionistes que aquesta multi-
nacional energètica va celebrar
ahir a Barcelona.

Gabarró va lamentar que Felipe
González deixés el consell d'ad-
ministració, atès el coneixement i
el sentit comú que aportava, i va fer
una tancada defensa de la pre-
sència d'expolítics amb ampli ba-
gatge en consells d'administració
d'empreses privades.

«No els paguem res i a més vo-
lem que després no facin res. Em
sembla incongruent», va argu-
mentar Gabarró, que va afegir:
«Si això crea certa alarma social,
hem de lluitar perquè canviï, per-
què em sembla una estupidesa i
amb majúscules».

Precisament ahir, la Junta de
Gas Natural va donar llum verda a
l'entrada en el seu consell, entre
d'altres personalitats, de dues al-
tres expolítiques, l'exministra de
Ciència i Innovació Cristina Gar-
mendia i l'excomissària europea

d'Afers Estrangers i de Comerç
Interior Benita Ferrero-Waldner.

D'altra banda, Gabarró, que a
l'octubre complirà onze anys al
capdavant d'aquesta multinacio-
nal, va assegurar que seguirà en el
càrrec fins que «La Caixa vulgui»,
i va afegir: «No estic gens engan-
xat a aquesta butaca».

El president d'aquesta multi-
nacional, que aquest any com-
plirà 80 anys, va comentar també
que l'entrada del president del
grup La Caixa, Isidre Fainé, en el
consell de Gas Natural, és una
«demostració de l'interès» de La
Caixa per aquesta companyia i
per «seguir sent el seu accionista
de referència» al costat de Repsol.

Preguntat per com pot afectar el
cicle electoral a l'evolució de la
companyia, Gabarró va afirmar

que cap canvi polític «tombarà»
aquesta companyia, que compta
amb més de 150 anys d'història i
que ha passat, va dir, per governs
«de tots els colors».

Respecte a l'evolució de la com-
panyia, que treballa en l'elabora-
ció del seu pròxim pla estratègic,
Gabarró va comentar que pot re-
sultar «apetitosa» en el seu sector,
però va deixar clar que «no ne-
cessita un soci industrial», sinó que
aspira a continuar operant de for-
ma «independent» en els mercats
internacionals.

Gabarró va remarcar que, des-
prés de l'absorció d'Unión Fenosa
i la compra de la xilena CGE, que
va ser la seva major operació in-
ternacional, Gas Natural aspira
ara a seguir creixent, ja que té
«pulmó financer» per fer-ho.

BARCELONA | EFE/DdG

Gabarró defensa les
«portes giratòries» entre
la política i l’empresa
El president de Gas Natural lamenta la sortida de Felipe González

del consell, que incorpora Isidre Fainé i l’exministra Cristina Garmendia


El president de Gas Natural, Salvador Gabarró, ahir a Barcelona.

EFE

La capitania marítima de Pala-
mós-Girona lidera les matricula-
cions d’embarcacions noves en el
que portem d’’any, amb 92 unitats
matriculades i un creixement de
l’11% anual. La segueix Tarragona
amb 63 (+85%) i Barcelona també
amb 63 (+15%).

Dins de les embarcacions noves,
destaca el creixement en la venda
d'unitats destinades a lloguer

(+158,3%) així com el d'eslores
més petites i econòmiques sobre-
tot les d'entre 4,5 i 5 metres
(+185,7%), les que van dels 5 als 6
metres (+52,4%) però també de
motos aquàtiques (+72,7%) i, ja for-
ça més lluny, de neumàtiques
(+8,7%).

Pel que fa al mercat d'ocasió, de
les 1.204 embarcacions venudes a
Catalunya 515 s'han registrat a
Palamós-Girona (+14,8%), 492 a
Barcelona (-1%) i 197 a Tarragona
(+4,60%). Dins del +6,6% de mit-
jana de creixement de les embar-
cacions d’ocasió, les de motor,
que representen el 90,4% del total,
augmenten el +6,9% mentre que
les de vela, que són el 8%, ho fan un

+4,3%. A les tres demarcacions
catalanes, s'han realitzat el 18,2%
de les matriculacions d’embarca-
cions noves de l’Estat i el 21,2% de
les embarcacions d’ocasió.

Són dades fetes públiques per
l’Associació d'Indústries, Comerç
i Serveis Nàutics (ADIN), que
constata la «ferma recuperació» del
sector nàutic català. 

«L'increment de venda d'em-
barcacions i la forta càrrega de tre-
balls de reparació d'escars i vara-
dors evidencien que el sector se-
gueix reactivant-se; ara hem d'es-
perar que el ritme es mantingui i
ajudi a accelerar la recuperació»,
va afirmar el president d’ADIN, Jor-
di Senties.

GIRONA | DdG

La Costa Brava lidera la venda
d’embarcacions noves a Catalunya
En els primers quatre

mesos de l’any la Capitania
Marítima de Palamós ha
matriculat 92 unitats



Breus

REUTERS

El Tribunal Suprem ha declarat abusius els interessos de demora que
superin en més de dos punts percentuals a l'interès pactat en els con-
tractes de préstec sense garantia hipotecària. Segons fixa la sentència,
el préstec reportarà exclusivament l'interès remuneratori, de tal manera
que s'elimina completament l’«increment percentual en què consisteix
l'interès de demora abusiu» fixat en la clàusula no negociada amb con-
sumidors. Amb aquesta sentència, el Suprem senta jurisprudència, per
la qual cosa la nul·litat d’aquesta clàusula no negociada individualment
amb els consumidors «ha de ser aplicada d'ofici pels tribunals».

MADRID | EFE/DdG

El Suprem veu abusiu un interès de
demora de més de 2 punts al del préstec

SECTOR FINANCER

Telefónica va aconseguir un benefici net d'1.802 milions en el primer
trimestre, la qual cosa suposa multiplicar per 2,6 vegades el dels tres pri-
mers mesos de 2014,  va informar i l'operadora, els comptes de la qual
s'han vist influïts per la venda d'O2 a Regne Unit i la incorporació d'I-
Plus a Alemanya. A Espanya, els ingressos van baixar el 3,8% en el pri-
mer trimestre respecte al mateix període de 2014, fins als 2.878 milions,
segons l'operadora, que va elevar els accessos (clients) l'1%, la qual cosa
suposa el primer augment interanual des del segon trimestre de 2011.

MADRID | EFE/DdG

Telefónica guanya 1.802 milions d’euros
fins al març gràcies a la venda d’O2

RESULTATS

Les eleccions sindicals a la Diputació de Girona es van velebrar di-
mecres i amb una participació del 75%.  La llista encapçalada per Anna
Per es va imposar per 63 vots a 53 a la candidatura de Josep Maria Amar-
gant, i va aconseguir 5 dels 9 delegats a la Junta de Personal  funcionari.
Pel que fa al personal laboral, la llista del CSIF es va imposar per 47 vots
(6 delegats) a la candidatura de CCOO que va obtenir 35 vots (3 dele-
gats) a les llistes del Comità d'Empresa.

GIRONA | DdG

CSIF guanya les eleccions a la Diputació
però CCOO s’imposa entre els funcionaris

GIRONA

Les patronals Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci de Salut i Social
de Catalunya i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut i sindicats sa-
nitaris han acordat un conveni col·lectiu comú per als treballadors dels
diferents àmbits de la sanitat privada catalana. Segons van informar les
les patronals, aquest conveni afecta a uns 60.000 treballadors a Cata-
lunya entre els de l'àmbit hospitalari, el sociosanitari, el de l'atenció pri-
mària i la salut mental. Els sindicats que s'han mostrat a favor de la pro-
posta de les patronals han estat CCOO, SATSE i la UGT, mentre que el
Sindicat de Metges de Catalunya s'ha posicionat en contra.

BARCELONA | EFE/DdG

Patronals i sindicats de sanitat privada
acorden conveni col·lectiu comú

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

César Alierta,
president de
Telefónica.
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294 €
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