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AMB EMPENTA

Optimisme entre l'empresariat local

6 de cada 10 empresaris creu que facturarà més el 2017 que l'any anterior segons dades del Termòmetre d'Advisoria
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només el 9% d'aquests empresaris creu que disminuirà el seu volum de negoci. A partir d'aquestes
xifres i altres dades de l'estudi, i
comparant-les amb els resultats
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• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.
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L'enquesta dirigida a empresaris i autònoms del Maresme i el
Vallès Oriental que porta a terme

Advisoria indica que 6 de cada 10
empresaris de petites i mitjanes
empreses opina que la seva facturació del 2017 creixerà respecte
de la del 2016. Cal destacar que
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d'anys anteriors, es pot detectar,
en part, el naixement d'una etapa
de recuperació econòmica.
Entre els resultats més destacats
de les enquestes, un 44% de les
empreses cobra les factures en un
termini d'entre 30 i 60 dies, mentre que un 38% aproximadament
les cobra en menys de 30 dies. La
resta, ha d'esperar més de 60 dies
a cobrar els pagaments.

Paguen en menys de 30 dies
Un 55% dels enquestats assegura
que les paga als seus proveïdors en
un termini breu de menys de 30
dies. En un 39% dels casos ho fan
entre 30 i 60 dies després i només
un 6% aproximadament paga més
de 60 dies més tard. Aquesta xifra
ha evolucionat favorablement perquè, segons dades del Termòmetre
de l'any 2014, només un 10% dels
empresaris pagava en un termini
menor de 30 dies. Cal destacar,
però, que en un 83% dels casos
el sector privat paga les factures
abans que el públic.

Crítiques a
l'Administració

Per a Manel Fernández, un dels dos
socis de la consultora Advisoria, “El
resultat de la nostra enquesta concorda amb la sensació de recuperació econòmica que percebem. Per altra part, per moltes lleis que
es promulguin, la realitat material sempre és molt més poderosa i
imposa els seus propis terminis, com es pot veure en els temps de
pagament i cobrament de les factures. El que és difícil d’assumir
és que sigui la pròpia Administració la que incompleixi els preceptes legals i vulneri els terminis amb absoluta impunitat, com pot
aleshores exigir als administrats el compliment de la Llei? Aquesta
és la paradoxa vital d’aquest país”.
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amb Empenta

Nou projectes al
Reimagine
Textile
La primera edició dels
premis està organitzada pel TecnoCampus i
l'Ajuntament de Mataró,
juntament amb el centre
tecnològic EURECAT i
l’associació ASEGEMA
Contribuir al desenvolupament
socioeconòmic de Mataró donant
suport econòmic, logístic i d'acceleració dels nous projectes empresarials és el motiu pel qual té
lloc la primera edició dels premis
Reimagine Textile. En aquest cas,
nou projectes diferents d'emprenedoria i empreses de recent creació, tots vinculats amb la tecnologia i la innovació tèxtil, són els que
optaran al premi. Concretament,
hi ha quatre candidatures per a

REHABILITACIONS

Exemple de nova indústria tèxtil

millor idea empresarial i cinc
per a millor start-up. L'entrega
de premis tindrà lloc l'11 de juliol al Centre de Congressos del
TecnoCampus.
El Tecnocampus i l'Ajuntament, juntament amb el centre
tecnològic EURECAT i l'associació

ABANS

Daniel Ferrer

ASEGEMA han estat els organitzadors del certamen que es va convocar el passat mes de maig. A més,
compten amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona, ACCIÓ,
AEI Tèxtils, Escola de Disseny LCI,
Escola universitària Elisava, Moda
22 i Materfad. | Redacció

DESPRÉS

FINANÇAMENT A MIDA, consulteu condicions
● Impermeabilitzacions
● Treballs verticals.
● Rehabilitacions de façanes.
● Obra i pintura en general.
15 ANYS DE GARANTIA
● Retirada de fibrociment (uralita)

93 169 60 03
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●

C. L’esplanada, 50 · Mataró
● www.somverticals.com

695 251 788
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Presenten la nova promoció
'Residencial La Marina'

La presentació de 'Residencial La Marina'

Es tracta d'una de les promocions més ben situades i de més
bona qualitat dels darrers anys
a la ciutat.
La pastisseria Uñó, va ser l’encarregada de servir un excel·lent
aperitiu als convidats, clients,
amics i autoritats, que van quedar sorpresos en poder comprovar “in situ”, les mostres de gran
qualitat dels acabats personalitzables de les vivendes, d’entre 90
i 165m2, de 3 i 4 dormitoris, i amb
àmplies terrasses amb impressionants vistes sobre la nostra mar
Mediterrània.

Cedida

Procercasa proposa vivendes d'entre 90 i 165 metres
quadrats a primera línia de mar
Dimarts passat a les oficines
de venda de Procercasa –al carrer Caldes d'Estrac, cantonada
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amb Carretera de Barcelona– es
va presentar la promoció de pisos
exclusius 'Residencial La Marina'.

A primera línia de mar
L’acurada maqueta, amb tots els
detalls de la promoció, va fer que
els assistents a l’acte es fessin una
idea de com serà viure, percebre i
gaudir de l’olor de mar, en un dels
pisos de Residencial La Marina.
Des de Procercasa volen agrair a tothom, el seu interès per la
participació en aquest esdeveniment.| Redacció
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