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dilluns

21 de juliol del 2003

Secretaria General
Resolució núm. S5/D/2003 A00792

Sector d’Urbanisme
Direcció Tècnica d’Urbanisme

ANUNCI D’INFORMACIÓ
PÚBLICA

Exp. núm. 03P0848
El Primer Tinent d’Alcalde, per
delegació efectuada per Decret
de l’Alcalde núm. 310/1997, de
21 de febrer, el 8 de juliol de
2003 ha resolt:

APROVAR inicialment, de con-
formitat amb l’article 68.1,a)
de la Carta Municipal de Bar-
celona, el Pla especial integral
per a l’ordenació i ampliació
de l’equipament docent al
carrer de la Constitució, núms.
15 i 15 interior (Escola Sant
Medir), promogut per l’Arque-
bisbat de Barcelona; EXPO-
SAR-LO al públic pel termini
d’un mes; PRECISAR que no
es computaran en aquest ter-
mini els dies corresponents al
mes d’agost; SOTMETRE’L al
Consell Municipal per a la
seva aprovació definitiva.

L’expedient restarà exposat al
públic en el Departament
d’Informació i Documentació
del Sector d’Urbanisme (av.
Diagonal, núm. 230, planta
segona, de dilluns a dijous de
9.00 a 14.00 h, i de 16.00 a 18.00
h, i divendres de 9.00 a 14.00 h.
Horari d’estiu: del 25 de juny al
23 de setembre, de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores). Dins
el termini esmentat, que
començarà a comptar a partir
de l’endemà de la publicació
del present acord en el Butlletí
Oficial de la Província de Barce-
lona, podreu examinar-lo i pre-
sentar les al·legacions que con-
sidereu pertinents.

Barcelona, 8 de juliol de 2003
LA SECRETÀRIA DELEGADA

(P.D. 8.11.99)
Natàlia Amorós i Bosch

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona - Telèfon 93 482 41 00

Anunci
DE CONCURS OBERT D’OBRES

Expedient:
AO-006/03 Obres d’instal·lació
d’un grup electrogen de 630 kVA
per a l’edifici corporatiu de l’ICS.
Pressupost base de licitació:
Import total: 176.860,58 e.
Les ofertes s’admetran fins al
dia 4 d’agost de 2003, a les
14.30 hores, al registre de la
Secció de Contractacions, Gran
Via de les Corts Catalanes, 587-
589, pl. baixa, 08007 Barcelona,
tel. 93 482 41 00 i 93 482 43 67,
fax 93 482 42 51. Horari d’aten-
ció al públic de dilluns a diven-
dres de 8.30 a 14.30 hores.
Barcelona, 17 de juliol de 2003
Josep Ganduxer i Soler
Director gerent de l’Institut Català
de la Salut

HEXAGONAL
DE INVERSIONES, S.A.
De conformidad con lo acordado en
la Junta General de Accionistas cele-
brada en el domicilio social con
fecha dos de abril de dos mil tres, se
traslada el domicilio social de la
entidad a la calle Roger de Llúria nº
137, 1º 2ª, de Barcelona. Asimismo se
procede a modificar el objeto social
para la compraventa, promoción y
arrendamiento de todo tipo de
inmuebles y para el asesoramiento
inmobiliario a todo tipo de empre-
sas y particulares.

En Barcelona, a 17 de julio de 2003
El Presidente ➤ ➤ ➤

AP

Una nena xinesa aprèn a fer anar un ordinador

Som a la prehistòria
Els experts de la universitat creuen que el zenit
del sector tecnològic encara ha d’arribar, un
cop superada la selecció natural d’empreses

i productes, però denuncien la falta
d’implicació pública i política en el tema

Marga Moreno
BARCELONA

A
ixò no ha
fet més que
començar”.
Malgrat que
al mercat li
ha esclatat a
les mans la

bombolla borsària, que els
índexs tecnològics han arribat
a nivells glacials, que la
desconfiança en el sector ha
anat en augment i que les
perspectives són encara
incertes, els experts
coincideixen a augurar una
llarga vida al que s’ha
anomenat la nova economia. És
aquest un terme
inevitablement reduccionista
que engloba, en principi, tota
activitat econòmica
relacionada amb el
desenvolupament i l’expansió
de les noves tecnologies, amb
els ja quotidians telèfons
mòbils com a simples grumets
del buc insígnia: Internet.

Jordi Vilaseca, del
departament d’economia i
empresa de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC)
albira un canvi estructural i

molt profund que es podria
resumir en dos conceptes. “El
primer és la globalització
–indica Vilaseca–, és a dir,
activitat non stop arreu del

món”. L’altre és el factor
tecnològic, que ha marcat una
nova revolució industrial que
ja no usurpa habilitats
manuals ni expulsa gent del
mercat de treball, sinó que
“substitueix habilitats
mentals”. El resultat és ben
diferent, explica l’expert, ja
que “parlem de coneixement,
però que necessita més
coneixement per crear-ne de
nou”. Per tant el factor treball
no és substituït, sinó que, tot
al contrari, pren una nova
rellevància. Des de punt de
vista sociològic, per a Vilaseca,
“la gent pensava que
acabaríem en la societat l’oci i
està passant el contrari: hem
arribat a la societat del
treball”, on es treballa
constantment, especialment
en les activitats que necessiten
més coneixements, fins al
punt que no es deslliga
clarament la feina de la vida
personal o familiar.

UNA NOVA SOCIETAT
Paral·lelament, Vilaseca

creu que gràcies a aquestes
noves tecnologies es pot
començar a crear una xarxa
d’empreses on la
descentralització de l’activitat
productiva està posant en
qüestió el concepte
d’organització empresarial:
outsourcing, subcontractacions,
teletreball... Mentre la
propietat es concentra,
l’activitat real s’està
atomitzant. “A les empreses
els interessa molt més

connectar amb autònoms que
tenir treballadors”, conclou.

“Sens dubte, els canvis de la
nova economia són aquí per
quedar-s’hi”, assegura al seu
torn José García Montalvo,
professor de la Universitat
Pompeu Fabra, concretament
al departament d’Economia i
Empresa. Per a Montalvo, la
fase de “destrucció creativa” en
què s’han passat pel sedàs els
bons projectes de les puntcom
possiblement ha acabat. “El
nombre d’empreses que estan
fent fallida en els últims
trimestres ha caigut molt i el
negoci de les companyies que
es dediquen a liquidar-ne
d’altres també ha baixat”,
recorda. L’expert descarta la
possibilitat que la nova
economia es torni a emparrar a
la borsa, malgrat que en les
últimes setmanes el Nasdaq
hagi pujat des dels 1.200 fins
als 1.600 punts i que el nou
mercat espanyol sembla que
estigui allunyant-se dels nivells
mínims assolits aquesta
primavera.

En aquest sentit, el professor
de la UPF creu que l’evolució
dependrà més del que faci
l’economia que del mateix
sector, encara que torna a
haver-hi moviment de fusions i
adquisicions en el mercat. “Fa
poc es va anunciar que Oracle, la
segona en el rànquing mundial
de software, ha comprat
Peoplesoft, i Palm, la de les
agendes electrònqiues, s’ha
quedat amb el seu competidor
Handspring”, informa.

Vilaseca, per la seva banda,
creu que potser hi haurà
noves seleccions naturals a
les empreses, ja que és un
procés lògic “que li passa a
qualsevol nova indústria”. Per
a Vilaseca, el problema va
sorgir del fet que els nous
projectes no van trobar prou
recursos en el sistema bancari
i van anar a la borsa a buscar
finançament. Les relacions
entre universitat i empresa
han estat, paradoxalment, un
altre inconvenient. El
professor de la UOC creu que
“les llumeneres universitàries
no són les més adequades per
tirar endavant projectes
corporatius, perquè no són
empresaris, sinó gastadors
nats que han dissenyat plans
de negoci sovint poc
realistes”. Amb tot, el pòsit
d’empreses solvents, que
faran que el sector esdevingui
estructural, i el revulsiu que
va ser l’11 de setembre del
2001, seran decisius perquè
les noves tecnologies
assoleixin un paper vital en la
vida de la gent. “No pot ser
que quan un grup de gent
s’enfila en un avió no es
pugui comprovar
immediatament si la seva
documentació correspon a la
persona que acredita o si és
un frau”.

Respecte a la manera
d’inscriure la punxada de la
bombolla en l’actual impàs
econòmic, Montalvo creu que
totes dues coses han tingut
molt a veure. “Cal pensar que
la reducció de la taxa de
creixement de les economies
occidentals s’ha produït
bàsicament per la caiguda del
component d’inversió,
sobretot en equips. El fet s’ha
degut principalment a la
sobreinversió provocada per
les valoracions de la bombolla.

PRODUCTIVITAT, SÍ O NO?
Tot i que Vilaseca assenyala

el manteniment de la
productivitat en les grans
potències com un signe que les
noves tecnologies ja són una
de les claus de l’economia
mundial, Montalvo llança un
toc d’alerta i puntualitza que
aquesta magnitud potser s’està
mesurant de la forma
tradicional, és a dir, dividint la
producció pel nombre de
treballadors. “Això pot voler
dir que, efectivament, la
productivitat creix, o bé
perquè el denominador és més
petit”, explica el professor de la
UPF. Com a exemple, hi posa
els EUA, on l’economia
continua creixent
moderadament, però cau el
nombre d’ocupats, tant pels
acomiadaments com pel fet
que molts nord-americans han
abandonat de motu proprio el
mercat laboral (alguns s’han
prejubilat, d’altres han tornat


