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Abertis invertirà més de
2.800 milions per comprar
les autopistes de Sanef
| Un endeutament de fins a 2.000 milions i una aportació en efectiu serviran per
finançar l’operació | El grup llançarà al febrer una opa sobre el 24% que no controla
Redacció
MADRID

El grup Abertis aportarà
entre 2.800 i 3.200 milions
d’euros del total de 5.300
milions a que pujarà la compra del 100 per cent del capital d’Autoroutes du Nord
et Est de France (Sanef), en
funció de la seva participació final al consorci que es
va adjudicar la concessionària catalana.
La companyia que presideix Isidre Fainé controla
entre un 52% i un 57,5%
del Holding d’Infraestructures de Transport (HIT),
que la setmana passada va
adquirir el 75,7% de Sanef
que estava en mans de
l’Estat per 4.100 milions
d’euros. La resta està en
mans dels seus socis francesos Axa, Caisse de Dépots
et Consignations, Predica i
FFP (controlat per la família Peugeot). L’import total
de l’operació arribarà als
5.300 milions un cop que el
pròxim mes de febrer HIT
llanci una oferta pública
d’adquisició (opa) per controlar el 24,3% restant de
Sanef, al mateix preu de 58

TANTXTANT

Cinc
cèntims
Gas Natural no ha de
llançar opa sobre les
filials d’Endesa a Xile
Les autoritats reguladores
dels mercats financers xilens
han dictaminat que Gas Natural no ha de llançar una oferta
pública d’adquisició ni sobre
Enersis ni sobre la resta de filials d’Endesa en aquest país
andí en el cas de prosperar
l’opa que la gasista ha llançat
sobre l’elèctrica espanyola. La
petició que Gas Natural hagués de fer aquest tràmit era
una de les estratègies defensives del president d’Endesa,
Manuel Pizarro, per oferir resistència a la compra.

Augmenta la venda
de cava com a
resposta al boicot

Isidre Fainé (dreta) i Salvador Alemany, en la junta d’Abertis de l’abril passat ■ J. MARTÍN / EFE

euros per acció abonat a
l’Estat francès.
El consorci abonarà
aquesta quantitat amb
2.000 milions de fons propis
i els altres 3.200 milions
mitjançant endeutament,
segons una informació que
Abertis va enviar ahir a la
Comissió Nacional del Mercat de Valors. En el cas de la
companyia participada per
La Caixa i la constructora
ACS, li suposarà aportar
fons d’entre 1.000 i 1.200

milions d’euros i un endeutament d’entre 1.800 i
2.000 milions.

Plans de futur
Pel que fa als seus plans de
negoci per a Sanef, el grup
preveu convertir aquesta
societat en plataforma per
posicionar-se en la gestió
d’altres infraestructures de
transport i telecomunicacions a França. Abertis considera que l’adjudicació de la
concessionària, a més d’in-

troduir-la al mercat francès,
ha reforçat la seva posició
internacional.
Després de la incorporació de Sanef, Abertis s’ha
convertit en el segon grup
concessionari europeu tant
per nombre de quilòmetres
gestionats com per ingressos, després de la italiana
Autostrade. L’operació suposa un augment del 59%
en els ingresos d’Abertis i
del 61% en els seus beneficis d’explotació. ■

El sector de la restauració i
l’alimentació a Catalunya ha
registrat un increment de les
vendes de cava com a resposta al boicot promogut a
aquest producte a la resta
d’Espanya, segons el secretari
general de la Confederació de
Comerç de Catalunya, Miguel
Ángel Fraile. Segons Fraile,
aquest augment –que no ha
quantificat– “és la manera
que tenen els ciutadans de
compensar les empreses de
cava, encara que aquesta
compensació no arribi al
100% de les pèrdues provocades pel boicot”.

Resolució de Treball
per l’expedient de
regulació de Seat
Fargas Maresme, S.L. (societat absorbent)
Inside Consulting, S.L.
Asesoria Sabate & Poch, S.L.
Via Europa Consulting, S.L.
i Gabinet Llauder, S.L.
(societats absorbides)
ANUNCI DE FUSIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 242 de la llei de Societats Anònimes, es fa públic que la Junta General i Universal de
Socis de les mercantils FARGAS MARESME, S.L., INSIDE CONSULTING, S.L., ASESORIA SABATE & POCH, S.L., VIA EUROPA CONSULTING, S.L. i GABINET LLAUDER, S.L., celebrades el dia 10 de
setembre 2005, van acordar per unanimitat la fusió de les esmentades societats, mitjançant l’absorció per part de FARGAS
MARESME, S.L. d’INSIDE CONSULTING, S.L., ASESORIA SABATE &
POCH, S.L., VIA EUROPA CONSULTING, S.L. i GABINET LLAUDER,
S.L., cosa que implicarà l’extinció i la dissolució sense liquidació de
les societats absorbides, i la transmissió en bloc del seu patrimoni
social a la societat absorbent, que adquirirà per successió universal
els drets i obligacions d’aquelles societats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 242 i 243 de la
Llei de Societats Anònimes, es fa constar expressament que els
socis i creditors de les societats participants en la fusió podran
obtenir el text íntegre dels acords adoptats a les Juntes Generals i
els Balanços de Fusió de cada una de dites societats, i així mateix
els creditors de cada una de les societats tenen el dret d’oposició a
la fusió, durant el transcurs d’un mes comptat des de la data de
l’últim anunci dels acords adoptats en les respectives Juntes Generals, en els termes previstos a l’article 166 de la Llei de Societats
Anònimes.
Barcelona, deu de setembre de dos mil cinc. L’Administrador Únic
de FARGAS MARESME, S.L., INSIDE CONSULTING, S.L., ASESORIA
SABATE & POCH, S.L., VIA EUROPA CONSULTING, S.L. i GABINET
LLAUDER, S.L., Sr. José Fargas Príncep.

Abertis Logística, S.A.
Unipersonal
Anunci d’ampliació
de l’objecte social de la companyia
En compliment del que estableix l’article 150.1 de la Llei
de Societats Anònimes, es fa públic l’acord adoptat pel
soci únic d’ampliar l’objecte social de la companyia afegint un nou apartat set i, en conseqüència, de modificar
l’article 3r dels estatuts socials, que quedarà redactat
de la manera següent:
Article 3r. La societat té per objecte:
1. La promoció, realització, control i assistència tècnica en estudis, investigacions i projectes, econòmics, tècnics i empresarials, en enginyeria i construcció d’obres
públiques i privades i serveis de qualsevol mena relacionats amb aquestes obres.
2. La planificació, assistència tècnica, gestió, organització, coordinació, direcció, manteniment i conservació
d’aquestes obres i serveis, sota qualsevol de les formes
contractuals permeses en dret, especialment per contractació administrativa.
3. L’assistència tècnica i gestió administrativa en procediments expropiatoris i de serveis afectats relacionats
amb projectes d’obres públiques, d’urbanització de
naturalesa semblant, en totes les seves fases i tràmits,
fins a la seva finalització.
4. La realització d’estudis i projectes per a la protecció del medi ambient.
5. La gestió, manteniment i explotació de les “àrees
de servei” annexes a les obres i serveis d’infraestructura
del transport i les comunicacions.
6. Projectar, promocionar, gestionar, mantenir i explotar tota mena d’infraestructures relaciondes amb la
mobilitat i el transport, i de manera especial les dedicades a la logística en tots els seus vessants.

L’expedient de regulació
d’ocupació (ERO) de Seat suposarà l’acomiadament forçós
de 600 treballadors directes
–vinculats a la cadena de
muntatge– i 60 d’indirectes.
Així ho indica la resolució
sobre l’ERO que van emetre
ahir els serveis territorials a
Barcelona de la conselleria de
Treball. La resolució autoritza
la companyia a rescindir 660
contractes acordats amb UGT i
CCOO i marca un termini de 10
dies hàbils per aportar els
noms dels afectats. La CGT ha
anunciat que presentarà un
recurs d’alçada.

La planta de Showa a
Martorelles rep tres
milions d’euros
El grup japonès Showa, dedicat a la fabricació i comercialització d’amortidors per a
motocicletes, invertirà més de
3 milions en el trasllat de nous
productes a la fàbrica de Martorelles (Vallès Oriental). Concretament, a la planta s’hi fabricaran tres nous models
d’amortidors avançats que
fins ara es fabricaven al Japó i
dos productes d’alta tecnologia per als models de motocicletes Triumph i Ducati.

José García
Montalvo
Professor
d’economia UPF

Fracàs
escolar?

L

es últimes dades publicades per Eurostat
sobre la baixa proporció de graduats d’ensenyament secundari superior
entre la població espanyola
de 20 a 24 anys (61,8% davant de la mitjana de la UE
de 76,7%) agiten de nou el
fantasma dels mals resultats del sistema educatiu
espanyol. I ho fan en un moment que s’acaba d’aprovar la LOE enmig de manifestacions diverses i l’oposició del PP. Aquesta nova
informació s’uneix al
cúmul de males notícies
sobre la qualitat del sistema educatiu espanyol, que
va començar amb els desastrosos resultats dels estudiants espanyols en l’estudi
PISA. Més important. La
taxa de graduats d’ensenyament secundari superior en la població d’entre 20
i 24 anys va créixer fins a
l’any 2000 i des de llavors
no ha parat de descendir.
La causa d’aquesta tendència és simple: entre 1993 i
1997 la taxa d’atur dels

Quan els joves no
acaben els cicles, el
que fracassa és el
sistema educatiu
joves d’entre 16 i 19 anys va
ser superior al 50% de mitjana. Des del 1998 s’ha reduït fins a situar-se el 2004
per sota del 30%. Això vol
dir que el cost d’oportunitat
de completar l’ensenyament secundari superior ha
augmentat, ja que al deixar
l’escola als 16 anys la probabilitat de trobar una ocupació ha augmentat sensiblement. I aquest, no el cost directe de l’educació, és el
factor que importa en la decisió de seguir estudiant o
no una vegada complerts
els 16 anys. Per tant la millora del mercat laboral ha
fet reduir la taxa de finalització dels estudis de secundària superior. A més, parlar de fracàs escolar per referir-se a aquests joves que
no finalitzen un cicle formatiu no és adequat. El que
fracassa és el sistema educatiu, ja que molts joves
consideren que la formació
que rebrien no els compensa el cost d’oportunitat de
no treballar. Si no, caldria
considerar Bill Gates (que
no va superar el primer
curs d’universitat) o molts
grans empresaris locals
(que no van finalitzar la secundària) com uns “fracassats”, cosa que seria bastant paradoxal.

