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10. Pèrdua d’oportunitats
econòmiques

El bloqueig de l’acció del Govern impedeix
efectuar les actuacions pròpies d’ACCIÓ

Font

Observacions

Fonts pròpies

Acció no està duent a terme des de
l’aplicació del 155 cap acció de les que
realitza habitualment amb la ﬁnalitat de
fomentar la innovació i la
internacionalització empresarial, que
compta, a més, amb una xarxa de 40
oﬁcines arreu del món

Diari El punt avui

Aquest serà el primer any que l’APB no
lideri aquesta missió comercial des de
que les va idear com a part de la seva
internacionalització el 1998. La missió
d’enguany es farà durant tota la
setmana que ve i està previst que els
empresaris tornin divendres 17
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L’Estat veta que el Port de Barcelona faci
missions comercials a l’exterior
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Paralització de la implementació de les
assegurances obligatòries als
administradors de ﬁnques.

Fonts pròpies
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Avança no pot dur a terme operacions de
ﬁnançament empresarial.

Fonts pròpies

El bloqueig de l’acció del Govern
impedeix efectuar les actuacions
ordinàries d’AVANÇA
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Cost econòmic de la celebració d’eleccions
en dia laborable

Diari El país

El cost econòmic i social és elevadíssim
tal i com es posa en relleu en la
informació publicada

6

7

Canvi de seu de les empreses catalanes

La supressió de les Delegacions a l’exterior
pot suposar que ACCIÓ hagi de traslladar la
seves seus

Real Decreto-ley
15/2017, de 6 de
octubre, de medidas
urgentes en materia
de movilidad de
operadores
económicos dentro del
territorio nacional.

RD 945/2017, de 27
de octubre

El Projecte de decret pel qual es regulen
els requisits per exercir l’activitat
d’administració de ﬁnques es troba
paralitzat en estar intervingut el Govern

El canvi de seu no comporta un perjudici
econòmic directe sinó la pèrdua
d’expectatives econòmiques per la mala
imatge creada

Algunes delegacions comparteixen
dependències amb altres entitats
públiques com l’Agència per la
competitivitat de l’empresa (Acció) o
l’Institut Ramon Llull, de manera que, en
suprimir-les, aquestes entitats es poden
veure obligades a assumir el cost total
del lloguer i, en conseqüència és
possible que s’hagin de plantejar la seva
reubicació
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Risc per les productores audiovisuals
catalanes

Font:
www.elnacional.cat

Problemes de ﬁnançament a TV3 que
provoquen la desaparició sobtada de
programes i el risc de desaparició
d’altres
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Catalunya ha deixat d’interactuar amb els
actors nord-americans.

Font: Font:
www.elnacional.cat

Problemes de ﬁnançament a TV3 que
provoquen la desaparició sobtada de
programes i el risc de desaparició
d’altres
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