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La Generalitat està investigant
per què va deixar de fer servir més
de  milions d’euros procedents
de fons europeus per a polítiques
d’ocupació entre els anys  i
, en un context de crisi econòmica i retallades pressupostàries.
El conseller de Treball, Assumptes
Socials i Famílies de la Generalitat,
Chakir el Homrani, va explicar
ahir que van tenir constància d’aquesta qüestió quan es va publicar
en una resposta parlamentària i
que treballen perquè no torni a
passar. «Estem analitzant els diversos motius, perquè sempre és
multicausal. Mai és per un motiu
concret, sempre és per diverses
sumes de motius», va assenyalar
El Homrani.
El Govern català no va fer servir
fons assignats pel Fons Social Europeu (FSE) que podrien haver estat utilitzats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), organisme adscrit a la Conselleria de
Treball de la Generalitat que té les
competències en matèria d’ocupació. Van ser concedits en el període comprès entre  i ,
però s’haurien d’haver planificat i
inclòs en els pressupostos de la
Generalitat dos anys abans, de
 a , quan el president era
Artur Mas i el conseller de Treball
era Francesc Xavier Mena fins a
desembre de  i Felip Puig fins
el .
El conseller El Homrani va exposar com una de les causes que
«no hi havia capacitat de cofinançament» per part del Govern de
Catalunya en ser un moment de
crisi econòmica, ja que els programes del SOC que s’impulsen amb
aquests fons es financen a mitges
entre la UE i la Generalitat.
Va assenyalar que també es po-
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El Govern català
assegura que no
es pot permetre
tornar a
desaprofitar
recuros destinats

 Els diners es van concedir en el període comprès

entre 2013 i 2015 amb Artur Mas de president,
en un context de crisi econòmica i retallades, i
s’haurien d’haver inclòs en els pressupostos de
2011 a 2013  El Govern català ha detectat aquesta
irregularitat gràcies a una resposta parlamentària

drien haver donat «motius que estan fora de la mà del SOC», com
que les entitats i associacions que
executen els programes no poguessin justificar la despesa. I és
que el SOC s’encarrega de dissenyar i implementar els programes,
que acostumen a executar tercers,
i després s’ha de justificar la despesa davant la UE, en tractar-se

d’un finançament a mitges.
Els fons no utilitzats pel Govern
català corresponen al període de
sis anys anterior del FSE, de 
a , i El Homrani va explicar
que actualment «no hi ha cap incidència» en els fons atorgats en el
sexenni posterior, comprès entre
 i .
El conseller va destacar que el
Govern no es pot permetre que es
tornin a desaprofitar recursos per
a polítiques d’ocupació, sobretot,
tenint en compte que a Catalunya
la taxa d’atur és «encara molt elevada». «El que hem de fer és que
això no passi», va afirmar.

Foment distingeix el president
de Seat com a Empresari de l’Any
La patronal també

atorga dues medalles a
títol pòstum a Sebastià
Salvadó i Miquel Valls
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La patronal Foment del Treball
ha atorgat al president de Seat,
Luca de Meo, la Medalla d’Honor
a l’Empresari de l’Any per la seva
tasca al capdavant de la companyia i ha concedit dues medalles
a títol pòstum a Sebastià Salvadó
i Miquel Valls. Luca de Meo recollirà avui el guardó durant la XII
edició dels Premis Carles Ferrer
Salat, en un acte al qual assistiran,
entre d’altres, el president de la
Generalitat, Quim Torra, i les ministres d’Economia, Nadia Calviño; Hisenda, María Jesús Montero; i Defensa, Margarita Robles. A
més de Torra, la delegació de la
Generalitat estarà integrada pel
vicepresident català i conseller
d’Economia, Pere Aragonès, i els

titulars d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; de Treball
i Assumptes Socials i Família,
Chakir el Homrani; i de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet.
Les Medalles d’Honor i els Premis Carles Ferrer Salat, que es lliuren anualment, reconeixen la tasca realitzada per empreses i destacats empresaris durant l’últim
any o al llarg de la seva trajectòria
professional.
Amb la medalla a Luca de Meo,
Foment del Treball, integrada a la
CEOE, distingeix la tasca de l’empresari al capdavant de l’automobilística filial del Grup Volkswagen, que està encadenant rècords
de vendes i està immersa en un cicle expansiu en plena transformació digital del sector.
La patronal que presideix Josep
Sánchez Llibre també ha volgut
destacar la visió estratègica de De
Meo «en transformar el vehicle
sota un nou concepte de mobilitat, connectivitat i innovació creativa» i per col·locar Seat com una

de les marques que més creix a
Europa, segons va destacar l’organització en un comunicat.
Seat va vendre el  la xifra
rècord de . vehicles i va obtenir un benefici de  milions
d’euros, el més gran de la seva història. L’automobilística amb seu a
Martorell representa gairebé el 
de les exportacions i és el primer
inversor industrial en R+D d’Espanya.
A més dels empresaris esmentats, el jurat d’aquesta edició ha
guardonat les companyies Torrons Vicens, per la seva tasca de
compromís social; Schneider
Electric España, per la seva aposta
per la innovació; Celsa Group, per
la seva responsabilitat en el medi
ambient; Castañer, per la seva estratègia d’internacionalització;
Nestlé per les seves polítiques d’igualtat; i Byhours com a Pime de
l’Any. L’any passat Foment va distingir el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, amb la
Medalla a l’Empresari de l’Any.

Jordi Grau i M. Dolors Segarra, amb el guardó com a millor botiga de
vins especialitzada; a la dreta, José Peñín, també distingit a la gala.

Vins i Licors Grau, premi a la
millor botiga especialitzada
DdG MADRID

■Vins i Licors Grau, amb seu a Palafrugell, ha estat proclamada Millor Botiga de vins especialitzada
en la quarta edició de la International Wine Challenge Merchant
Awards Spain , celebrada fa
uns dies a l’hotel Palace de Madrid. Aquests premis, originaris
del Regne Unit, reconeixen els professionals que apropen el vi al gran

públic; el jurat el formen grans
prescriptors internacionals del
món del vi. En aquesta edició hi
havia  inscrits en  categories.
Vins i Licors Grau fa més de 
anys que es dedica a la distribució
i venda de vins i licors de tot el
món. Té unes instal·lacions de
. m, de les quals . corresponen a la vinoteca, amb més
de . referències.

