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Dayax
CCoonnccuurrss FF..CC.. BBaarrcceelloonnaa

Dayax ha estat l’agència
seleccionada pel F.C.
Barcelona per gestionar la
publicitat de la seva marca i
productes. L’assignació es
produeix després de la ce-
lebració d’un concurs de
caràcter estratègic en el
qual també van participar
SCPF i Villar Rosas. Les
primeres accions de l’agèn-
cia són per a Barça TV i
Captació de socis.

Ros Petit, S.A.
La Junta General Extraordinària i
Universal d’Accionistes de la
Companyia celebrada el dia 28
de novembre de 2005 ha acor-
dat, per unanimitat, la reducció
del capital social de la companyia
en la suma de 85.200,00 euros,
mitjançant l’adquisició de 4.260
accions pròpies per un import
global de 400.014,00 euros per a
la seva posterior i immediata
amortització, cosa que es comu-
nica als efectes previs als articles
165 i 166 de la Llei de Societats
Anònimes.

Barcelona, 
29 de novembre de 2005
L’administrador solidari

Francisco Javier Ros Martrat

Promotora
Beton, S.A.

El dia 31 de desembre de
2004, la Junta General, en ses-
sió Extraordinària i Universal,
va acordar per unanimitat, en
acte únic i simultani, dissoldre
i liquidar la Societat, aprovant
el Balanç final de liquidació
d’aquella mateixa data:

PPrroommoottoorraa BBeettoonn,, SS..AA..
BBaallaannçç ddee lliiqquuiiddaacciióó

AAccttiiuu
Caixa: 306,56
Total: 306,56

PPaassssiiuu::
Capital subscrit: 60.101,21
Resultats negatius
d’exercicis anteriors -59.794,65
Totals: 306,56

El Prat de Llobregat,
5 de desembre de 2005

El liquidador únic,
Sra. Antonia Puig Triquell

Convocatòria de Junta General
Extraordinària de la Mercantil 

Forjados y Estructuras de Hormigón
Surest, S.A.

Per la present es convoca la Junta General Extra-
ordinària de la mercantil Forjados y Estructuras de
Hormigón Surest S.A., que tindrà lloc el pròxim dia
23 de desembre a les 10 hores en primera convo-
catòria, o si s’escau, a les 10 hores del dia 24 en
segona convocatòria, a la Notaria de Don RAFAEL
BENETE BERTOLÍN, situada a Mataró, c/ Sant
Josep, 6, als efectes de debatre, i si escau, aprovar,
els punts que componen el següent
ORDRE DEL DIA
–Deliberació sobre l’estat actual de la societat des
del punt de vista comptable, fiscal, laboral i
financer a data actual.
–Deliberació sobre la gestió de l’entitat duta a
terme pel Consell d’Administració i la necessitat i
aprovació, si escau, del nomenament d’un auditor
de comptes amb càrrec a la societat perquè realitzi
un examen exhaustiu dels comptes de la societat
des de l’inici de les operacions d’aquesta.
–Examen i aprovació, si escau, de la gestió social,
Memòria, Comptes i Balanç de l’exercici 2004 i
exposició de la causa de no convocatòria per a la
celebració de Junta General ordinària, dins del
període legalment establert.
–Aquells altres assumptes que es revelin d’im-
portància durant el desenvolupament de la Junta
General.
–Aprovació de l’acta i dels acords que contingui.
Es reconeix el dret d’informació previst a l’art. 112
de la LSA, a l’efecte del qual es disposarà a partir
del dia 7 de desembre, en horari de 15 a 19 hores,
al carrer Josep Pla núm. 1, entresòl 1a, de la locali-
tat de Mataró, de tota la documentació que ha de
servir de suport per a l’elaboració dels comptes
anuals, així com còpia d’aquests, i un informe escrit
sobre cadascun dels punts a debatre a l’ordre del
dia. Mataró, a 30 de novembre de 2005. Marcos
Hermoso Cruz. President del Consell d’Adminis-
tració

Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages

(Barcelona)

ANUNCI CORRECCIÓ D’ERRADA
Havent-se observat una errada en
la publicació de l’anunci correspo-
nent a l’exposició pública de l’a-
provació inicial del Projecte d’ur-
banització del sector industrial de
la Carretera de Berga II, per acord
de la Junta de Govern Local de
data 18 de novembre de 2005, que
fou publicat al Diari Avui de data
29 d’octubre de 2005.
On diu:
Se sotmet l’expedient a informació
pública durant el termini de 20
dies.
Ha de dir:
Se sotmet l’expedient a informació
pública durant el termini d’un mes.

L’Alcalde
Josep Rafart i Cortés

Sant Fruitós de Bages,
1 de desembre de 2005

Valores Industriales, Sicav S.A.
JJuunnttaa GGeenneerraall EExxttrraaoorrddiinnààrriiaa dd’’aacc--
cciioonniisstteess.. Avís: Es comunica als senyors
accionistes de la Societat que com a
conseqüència de la tardana publicació,
per motius aliens a aquesta Societat, de
l’anunci de convocatòria al Butlletí Ofi-
cial del Registre Mercantil segons el qual
la Junta General Extraordinària d’Ac-
cionistes havia de celebrar-se els dies 14
i 15 de desembre de 2005, s’ajorna la
seva celebració als dies 28 de desembre
de 2005, en primera convocatòria i al
dia 29 de desembre de 2005 en segona
convocatòria, i queda inalterada la resta
del contingut dels anuncis publicats al
Borme número 227 de data 30 de
novembre de 2005 i al diari AVUI de
data 29 de novembre de 2005.
Barcelona, 5 de desembre de 2005.
President del Consell d’Administració,
Rafael Pich-Aguilera Girona.

AJUNTAMENT DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

EDICTE
Aprovació inicial modificació projecte de reparcel·lació de la

Unitat d’Actuació “Can Baldich”
La JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió celebrada el dia 24

de novembre de 2005, va adoptar, entre d’altres, els acords que
es transcriuen a continuació:

“Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació del projecte
de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació Can Baldich, d’aquest
terme municipal (aprovat definitivament per acord de la Comis-
sió Municipal de Govern en sessió de data 21 de març de 2002),
amb l’objectiu d’adaptar-lo a les determinacions de la sentència
núm. 232/2005 de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 528/2002, 

Segon. SOTMETRE a informació pública l’expedient durant el
termini d’un mes, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Ofi-
cial de la Província, en un dels diaris de major circulació de la
Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que s’hi
puguin formular suggeriments i/o al·legacions.

Tercer. NOTIFICAR aquests acords als propietaris i interes-
sats directament afectats, JOSÉ MARÍA DE VILLAR PEDRALS i
ROSA MARIA I JOSÉ MARÍA BOIXAREU VILAPLANA.

Quart. TRASLLADAR el present acord a la SECCIÓ TERCERA
DE LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA”.

Les Franqueses del Vallès, 1 de desembre de 2005
Francesc Torné, alcalde

DDooccuummeenntt  VVaallllèèss  SS..CC..CC..LL.. AAnnuunnccii  ssoobbrree  llaa
ddiissssoolluucciióó  ii  lliiqquuiiddaacciióó  ddee  llaa  ssoocciieettaatt.. En compli-
ment del que estableix la vigent Llei de Coopera-
tives de Catalunya al seu art. 86.3, es comunica
que els socis de l’entitat, reunits en Assemblea
General Extraordinària el dia 31 d’octubre de 2005,
van acordar, per unanimitat, procedir a la dissolu-
ció i liquidació de la cooperativa i nomenar-ne soci
liquidador el Sr. Manuel Gallardo Valencia. Mollet
del Vallès, 29 de novembre de 2005.

TANTXTANT

Expectatives
irreals

La societat de taxació
TINSA ha tornat a
posar números a la

bogeria immobiliària actu-
al. Els preus segueixen pu-
jant un 16,6%. I cada vega-
da que es fa públic la bom-
bolla es fa més gran, ja que
nous aspirants a miliona-
ris s’animen a entrar en un
negoci on, segons creuen,
només es pot guanyar. En-
cara que és difícil avaluar-
ho amb precisió, en l’actu-
alitat gran part de l’aug-
ment del preu de
l’habitatge és causat per
activitats de tipus especu-
latiu estimulades per
l’enorme rendibilitat de
l’habitatge en els últims
anys i per les constants no-
tícies sobre previsions al-
cistes per al futur.

¿Són realistes aquestes
previsions? Facin els comp-
tes amb mi: si aquest any
s’inicien 800.000 habitat-
ges però la demanda és
d’entre 450.000 i 500.000,
on van els altres 350.000
habitatges? Doncs a les
mans d’inversors, que espe-
ren que el boom duri i que

les retindran fins a trobar
altres inversors més opti-
mistes que ells, o algun be-
neitó que pagui una quanti-
tat ridículament alta en-
deutant-se fins als 72 anys.

Amb tot, què sabem re-
alment de l’evolució dels
preus de l’habitatge? L’in-
dicador utilitzat com a re-
ferència (els preus de taxa-
ció) està altament conta-
minat. Per desgràcia és
molt freqüent que els
preus de taxació es fixin en
funció de les necessitats de
finançament del compra-
dor i no del valor real d’im-
moble. D’aquesta manera,
si el comprador no pot
pagar un 20% d’entrada
del valor real de l’habitat-
ge, es taxa l’habitatge per
un valor molt superior.
D’aquesta manera, el com-
prador pot aconseguir un
80% del preu de taxació.

El problema d’aquesta
pràctica és que, en fer
pujar artificialment els
preus oficials, genera ex-
pectatives alcistes més
grans. Senyors del Banc
d’Espanya, tinc una pro-
posta per vostès si volen re-
baixar la bombolla: fixin el
límit del 80% del crèdit
sobre el valor registral en
lloc del valor de taxació,
com fan a Alemanya.

José García
Montalvo
Professor de la UPF

Els preus de taxació
estan contaminats i
generen una escalada
alcista

Nou programa Aquest mes inicia un projecte de reunificació familiar dels empleats

UnVipspledecolors
MULTICULTURALITAT · La cadena té actualment treballadors de 85 nacionalitats
diferents ESTABILITAT · Els immigrants aporten estabilitat a la plantilla del grup

Noelia Vida
BARCELONA

S
i algú opta per anar a
algun establiment de la
cadena de restauració
Vips és molt probable
que l’atengui una perso-

na immigrant. No és una afirma-
ció extreta del no res sinó que està
basada en la més pura lògica ma-
temàtica. I és que, a hores d’ara,
els treballadors no nascuts a
l’Estat suposen un 53% de la plan-
tilla dels diversos establiments del
grup, que presumeix de tenir tre-
balladors de 85 nacionalitats.

“És una manera d’aportar esta-
bilitat a la plantilla de l’empresa”,
afirma Alfonso Hernández, res-
ponsable de formació de la cade-
na. El problema és que la majoria
de gent nascuda a l’Estat espanyol
que vol treballar a Vips ho fa com
a primer pas per fer el salt al món
laboral, o bé no accepten les con-
dicions laborals que ofereix l’hos-
taleria, com són els horaris o el fet
de treballar els festius. Per això,
l’opció és anar a buscar els treba-
lladors immigrants als seus països
d’origen, on busquen persones
“que tinguin experiència a l’hosta-
leria i que vulguin fer carrera en
aquest àmbit professional”. Allà
fan els processos de selecció i mit-

jançant la contractació en origen
completen la seva plantilla.
D’entre les nacionalitats més
nombroses encapçalen la llista
l’espanyola, seguida per equatori-
ans, magribins, colombians, peru-
ans, dominicans, italians, búlgars,
romanesos i xinesos. Com a més
curiós, destaca l’origen africà de
Swazilàndia.

La companyia els ofereix la possi-
bilitat de fer carrera laboral al grup.
Actualment el 41% dels càrrecs són
immigrants i s’espera que quan es
faci l’expansió prevista –obrir 56
centres més– siguin el 50%. I és que
els estrangers “s’adapten molt bé i
estan molt agraïts”.

Aquest mes posaran en marxa
un programa de reunificació fami-

liar en el qual es facilitarà que si
una persona treballa en un esta-
bliment de la cadena pugui portar
d’altres familiars per treballar a la
mateixa zona.

A més d’aquests, també es fan
programes per a la inserció labo-
ral de dones maltractades, joves
exclosos socialment o presos de
tercer grau. ■

Alumnes de diferents nacionalitats a les classes de l’escola d’hostaleria de la cadena d’establiments Vips ■ AVUI


