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INFORME SOBRE LA SOSTENIBILITAT DE LES PRESTACIONS PÚBLIQUES A EUROPA

PREVENCIÓ LABORAL

Espanya disposa del vuitè millor
sistema de pensions de la UE
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b Un estudi col.loca
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afrontaran millor les
futures jubilacions
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spanya és un dels països
d’Europa més ben preparats
per afrontar el futur de les
pensions. Ocupa el vuitè
lloc de la Unió Europea en el
baròmetre que ha elaborat per segon any la consultora internacional
Aon una vegada analitzada la pressió que exerceix l’envelliment de la
població, la sostenibilitat de les prestacions o el desenvolupament dels
sistemes complementaris privats.
L’informe revela que els països
més ben situats en el rànquing europeu de sistemes de pensions són
aquells que han resolt els problemes
de la pressió demogràfica, els que tenen un percentatge superior de treballadors ocupats entre els 55 i els
64 anys, els que mantenen un adequat equilibri entre les prestacions i
els costos del sistema, entre altres variables.
La combinació d’aquests factors
fan que Dinamarca, Estònia, Irlanda, Letònia, Holanda i el Regne Unit
ocupin els primers llocs de la llista
dels països europeus amb millors
sistemes de pensions.
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En el cas de Dinamarca, després de 10 anys de reformes,
els seus jubilats disfruten d’una pensió pública discreta però suficient i
el 95% té un pla privat que complementa la seva prestació. A més, el
60% dels treballadors d’entre 55 i 64
anys estan ocupats.
Els casos d’Irlanda, Holanda i el
Regne Unit són semblants perquè
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Els experts
advoquen per
impulsar els plans
a les empreses
33 Malgrat que Espanya és un
dels nou països europeus on
més desenvolupats estan els
plans privats de pensions, Aon
assegura que encara hi ha recorregut per millorar. Aquesta ràtio i
les reformes a la Seguretat Social compensen una demografia
desfavorable i un alt cost del Seguro (8% del PIB). Aon advoca
per plans privats en els quals
aporti l’empresari i el treballador
per evitar que el seu cost afecti
la competitivitat de les empreses.
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disfruten d’una xarxa avançada de
pensions privades encara que, en el
cas britànic, hi ha greus tensions de
costos, assegura l’estudi. A Estònia i
Letònia els afavoreix un moderat envelliment de la població i una esperança de vida al voltant dels 80
anys, cosa que fa que els seus sistemes de pensions no estiguin hipotecats per al futur.
Espanya, després de Suècia, lidera
la banda alta dels països que tenen
un sistema de pensions sense tensions. El director d’Aon Consulting a
Espanya, Jorge García-Perrote, va valorar l’existència d’un sistema
públic adequat, que ofereix pensions suficients, que té superàvit en
els seus comptes –que s’ingressen en
un fons de reserva–. Espanya és un
país on els treballadors es jubilen entre els 62 i 63 anys i on la immigració està alleujant el problema de la

baixa natalitat que s’ha produït les
últimes dècades.
ENDARRERIR LA JUBILACIÓ / No obstant, l’estudi recomana seguir impulsant l’ocupació dels treballadors
entre 55 i 64 anys, endarrerir encara
més l’edat de jubilació i continuar
desenvolupant els plans complementaris de pensions per millorar
l’equilibri entre prestacions i sostenibilitat del sistema.
El cas d’Espanya està molt allunyat del de Bèlgica, que ocupa un
dels últims llocs del rànquing, amb
una esperança de vida pròxima als
83 anys i on només treballa el 30%
de les persones entre els 55 i 64
anys. Eslovènia i Grècia tenen els
mateixos problemes, agreujats per
un alt cost de les pensions públiques
que arriben al 25% del PIB en el cas
grec. H

Les mútues i les empreses que
presten serveis de prevenció laboral necessiten contractar uns
1.000 metges del treball que no
troben al mercat. El director gerent de Mutua Universal, Juan
Aicart, va indicar que la falta de
professionals derivada de
l’exigència de la llei de prevenció
s’agreuja per la incapacitat del
sistema oficial de formar més especialistes.
Segons Aicart, els 100 metges
que surten cada any de les escoles
de medicina del treball són clarament insuficients per donar resposta a les necessitats del sector.
«Els problemes per trobar metges
del treball són desesperants en
zones com les Balears, les
Canàries o Extremadura», va assegurar Aicart. A Barcelona i Madrid, la situació no és tan greu encara que els serveis de prevenció
es roben els metges. El director

Universal diu que les
escoles només formen
100 especialistes a l’any
d’Universal va xifrar en unes 100
les vacants que té la mútua a tot
Espanya.
La divisió de prevenció laboral
d’Universal, separada des del
2006 en una nova societat, compta amb una plantilla de 692 treballadors sobre un total de 2.608
en el conjunt de la mútua. Universal celebra aquest any el centenari de la seva creació, amb el
nom de Mutua General de Seguros, amb el millor resultat de la
seva història, que va arribar a un
benefici estimat de 135 milions
d’euros el 2006.
L’entitat que presideix Juan
Echevarría preveu una recaptació
de 1.040 milions aquest any, procedents majoritàriament de les
cotitzacions empresarials a la Seguretat Social de més d’1,5 milions de treballadors. H

ANUNCIS OFICIALS
Aldebarán Servicios de
Mantenimiento Eólico, SA
Por acuerdo de la Junta General de
Accionistas, celebrada el día 28 de diciembre del
2006, se aprobó trasladar el domicilio social,
modificando en consecuencia el artículo 4 de los
estatutos sociales, que a partir de este momento tiene la siguiente dirección:
“Artículo 4.- El domicilio social se fija en
Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, nº 10.
El órgano de administración podrá acordar la
creación, supresión o traslado de sucursales a
cualquier lugar del territorio nacional o extranjero, así como trasladar dicho domicilio a cualquier
otro lugar del mismo término municipal, en cuyo
caso podrá dar nueva redacción a este artículo”.
Madrid, 12 de enero del 2007
Administrador único

Alicandis, SA
Esta sociedad con CIF A53901187, domiciliada hasta esta ficha en Pallejà (Barcelona), calle
Joan Maragall, s/n, traslada su domicilio social a

la localidad de Llicà d’Amunt, Ctra. Comarcal
1415, nº142.
Lliçà d’Amunt, a 21 de diciembre del 2006
D. Rocco La Rosa, presidente del Consejo de
Administración

European Paper & Packaging
Investment Corporation, SA
Sociedad en liquidación
Convocatoria de Junta General
Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo de los Sres. Liquidadores de la
Sociedad se convoca Junta General
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará
en Barcelona en un salón de actos del Hotel St.
Moritz, en la calle Diputación nº 264, 08007
Barcelona, el día 19 de febrero del 2007, a las
11.00 horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 20 de
febrero a la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el
siguiente Orden del Día:
Primero.– Informar a los Sres. Accionistas
sobre la Sentencia de la Sección Primera de la

sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recaída en el Procedimiento Abreviado Nº 67/93,
Rollo de la sala nº 5/02, luego confirmada por la
Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Segundo.– Informar a los Sres. Accionistas
sobre la celebración de una subasta para vender
los terrenos de la Sociedad en Balaguer.
Tercero.– Ruegos y preguntas.
Los derechos de asistencia y voto en las
Juntas Generales se regirán por lo dispuesto en
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas y en los Estatutos Sociales. No obstante, los Sres. Liquidadores desean hacer constar que el objeto de la Junta de Accionistas que
se convoca es puramente informativo y por lo
tanto no está prevista la adopción de ningún
acuerdo en relación con lo asuntos incluidos en
el orden del día.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otra persona, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, pudiendo utilizar, en su caso, para
ello la fórmula que al efecto consta impresa en la
tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad y/o
Entidades depositarias.
Se informa a los señores accionistas que los

Sres. Liquidadores han requerido la presencia de
un notario en la Junta para que levante acta de la
misma.
En Madrid, a 21 de diciembre del 2006
El Secretario no liquidador de la Comisión
Liquidadora, D. Angel Pendás Aguirre

Linea i Estil SCCL
Sociedad Cooperativa
Catalana Limitada

Cooperativas de Cataluña.
Activo
Tesorería
Total
Pasivo
Fondo Social
Reservas
Resultados Negativos
Total

133,31
133,31
1.805,99
1.152,99
-2.825,67
133,31

El Socio Liquidador
Doña Mónica Quilón Espallardo
Sabadell, 29 de diciembre del 2006

Anuncio de Disolución y Liquidación

Ajuntament d’Òdena

En cumplimiento del Art.52 de los Estatutos
Sociales y de los Artículos 86 y 87 de la Ley de
Sociedades Cooperativas Catalanas se hace
público que la Asamblea General Extraordinaria
de la Cooperativa Línea i Estil SCCL, celebrada
el día 29 de Diciembre de 2006 adoptó el acuerdo de disolución y liquidación al amparo de los
citados Artículos de la Ley y el nombramiento del
socio Liquidador, aprobándose el Balance Final
que se transcribe a continuación y adjudicando
el haber social una vez reintegrado el Fondo de
Educación y Promoción a la Confederación de

L’Ajuntament Ple, en sessió de 5 de desembre
del 2006, va aprovar inicialment la modificació
puntual del Pla General d’Ordenació del municipi d’Òdena, en relació amb la parcel·la situada en
el carrer la Masia núm. 16, consistent en la reordenació general de l’àmbit transformant l’ús
industrial actual en residencial, sense augment
de l'edificabilitat prevista al planejament.
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