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7 de desembre del 2001

AJUNTAMENT DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

A N U N C I
LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE

GOVERN, en sessió celebrada el
dia 15 de novembre de 2001, va
adoptar, entre d’altres, els
acords que es transcriuen a con-
tinuació:

“Primer.- APROVAR INICIAL-
MENT l’Estudi de Detall presen-
tat per l’empresa CARRETERA
DE RUBÍ, SL, per a l’ordenació
de l’edificació en les parcel·les
36, 38, 39, 40, 42 i 43 del polígon
II del Pla de Llerona, amb la con-
dició següent: “S’haurà d’aportar
còpia autèntica de l’escriptura
d’indivisibilitat de la finca”.

Segon.- APROVAR els drets i
taxes corresponents per un
import de 180.615,- pessetes
(1.085,52 €), d’acord amb el que
disposa la vigent Ordenança
Fiscal núm. 9 d’aquest
Ajuntament.

Tercer.- SUSPENDRE l’atorga-
ment de llicències en aquelles
àrees compreses dins de l’estudi
de detall.

Quart.- SOTMETRE a informa-
ció pública l’expedient, que dili-
genciarà el Secretari de la
Corporació, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la
Província i en un dels diaris de
gran circulació i en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament,
durant el termini de 20 dies, a
efectes de poder ésser examinat
pels interessats i formular-hi les
al·legacions pertinents.

Cinquè.- NOTIFICAR aquest
acord individualment a les perso-
nes afectades”.

ES FA PÚBLIC, en compliment
del que disposa l’article 140, del
Reglament de planejament.

LES FRANQUESES DEL VALLÈS,
29 de novembre de 2001

Francesc Torné, ALCALDE

PRODUCCIONES JOSÉ
MANUBENS, S.A.

En compliment del que disposa
l’art. 150 LSA, es comunica que la
Junta General Extraordinària i Univer-
sal d’accionistes d’aquesta Societat,
celebrada el dia set de novembre de
dos mil u, va acordar traslladar el seu
domicili social, situat a Manresa,
carrer Canonge Montañà, números 1,
3 i 5, a l’actual, situat a Manresa,
carrer Ramon Farguell, números 26-
28, Polígon Industrial “Bufalvent”.

Manresa, 27 de novembre de 2001
El Secretari del Consell d’Administració

Sr. Juan Puig Cunill

AJUNTAMENT DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

A N U N C I
LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE

GOVERN, en sessió celebrada el dia
8 de novembre de 2001, va acordar
APROVAR INICIALMENT el projecte
d’obra municipal ordinària anome-
nat “Pavimentació del camí de Can
Ramon Coix (2a fase)” per un import
de 17.128.308,- pessetes
(102.943,20 €) IVA inclòs.

EN COMPLIMENT de l’apartat c),
del número 2, de l’article 219, de la
Llei 8/1987, municipal i de règim
local de Catalunya, se sotmet a
informació pública l’expedient,
durant el termini de trenta dies a
partir de la publicació del present
EDICTE en el Butlletí Oficial de la
Província, en un dels diaris de gran
circulació de la província i en el tau-
ler d’anuncis de l’Ajuntament, a
efectes que pugui ésser examinat
pels interessats i s’hi puguin formu-
lar les al·legacions que es conside-
rin pertinents. Transcorregut el perí-
ode indicat sense haver-se’n formu-
lat cap, l’acord l’elevarà l’Alcaldia a
definitiu.

LES FRANQUESES DEL VALLÈS,
29 de novembre de 2001

Francesc Torné, ALCALDE

Ajuntament de 
Sant Climent de Llobregat

(Baix Llobregat)

EDICTE
L’Ajuntament, en sessió de Ple

celebrada el dia 29 de novembre
de 2001, aprovà inicialment, amb
el vot favorable de la majoria abso-
luta del nombre legal de membres
de la Corporació, el Projecte de
Modificació puntual del Pla Gene-
ral Metropolità, canvi qualificació
finca 41 carrer Oliveras.

L’esmentat acord amb la docu-
mentació corresponent se sotmet a
informació pública durant el termini
d’un mes als efectes que puguin
formular-se, si escau, reclamacions
i al·legacions.

Sant Climent de Llobregat,
3 de desembre de 2001

Domènec Tugas i Forns, alcalde

FÁBRICA 
ELECTROTÉCNICA

JOSA, S.A.
El Consell d’Administració convoca

Junta General Extraordinària, que se cele-
brarà en el domicili social a les 10.00
hores del dia 28 de desembre de 2001,
en primera convocatòria, i al mateix lloc
i hora el dia 29 de desembre de 2001, en
segona, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
1. Nomenament d’auditors de comptes
de la societat per a l’exercici 2001.
2. Ratificació del nomenament d’auditors
de l’exercici 2000, realitzat en Junta de
28 de juny de 2000.
3. Aprovació de l’acta.

Es fa constar el dret que correspon a
tots els accionistes d’examinar en el
domicili social o sol·licitar l’entrega o
enviament gratuït de la documentació
que ha de ser sotmesa a la junta.

Rubí, 4 de desembre de 2001
El president del consell d’administració

CORPORACIÓN ZIGMA, S.A.
Ampliació de l’objecte social 

i canvi de domicili social
Es fa constar que la Junta General

Extraordinària d’Accionistes, amb data 3
d’octubre de 2001, va acordar unànime-
ment l’ampliació de l’objecte social de
la companyia, que a partir d’ara passaria
a quedar redactat de la manera següent:

“El seu objecte social és: locutori
telefònic, nacional i internacional, ser-
vei de fax, Internet, recaderia, corres-
pondència, agència de viatges i gestió
per compte de tercers de la realització
de transferències i girs en col·laboració
amb entitats financeres i empreses
especialitzades.

L’activitat de la societat podrà ser
realitzada directament o indirectament
fins i  tot mitjançant la titularitat
d’accions o participacions en societats
amb objecte idèntic o anàleg”.

Es va acordar, per tant, la modifica-
ció de l’article 2n dels Estatuts Socials
incloent-hi els nous serveis.

Així mateix, es va aprovar també per
unanimitat procedir al canvi del domici-
li social al carrer Montseny, núm. 15,
baixos, de l’Hospitalet de Llobregat,
modificant així l’article 4 dels Estatuts
Socials.

JOSÉ HUESCA / EFE

Cristóbal Montoro

PORTA OBERTA

Montoro
i el diner negre

José García Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

E
l ministre d’Hisenda ha sortit al
pas dels recents informes sobre
l’aflorament de diner negre per
dir que ni parlar-ne. Treure

aquest tema és realitzar “afirmacions
absurdes”. De fet, el que està succeint
és que per fi Hisenda està mantenint a
ratlla el diner negre. “Si algú ha pretès
enganyar la Hisenda pública com-
prant-se un cotxe, per descomptat que
s’ho trobarà”. Com és tradició en la
política espanyola aquestes “falsedats”
han estat escampades pels membres
d’un contuberni judeomaçònic, en
aquest cas format per “savis econò-
mics” que, segons el senyor ministre,
està “patrocinat des de plantejaments
d’origen incert”. No és clar si el senyor
Montoro es creu realment el que diu o
pensa que l’opinió pública es mama el
dit. El ministre d’Hisenda hauria d’ex-
plicar com és possible que la demanda
de bitllets de 5.000 i 10.000 pessetes
s’hagi desplomat, segons indica el Banc
d’Espanya, si la causa no és l’aflora-
ment de diner negre. També hauria de
recordar que no fa gaire temps el pre-
sident de la patronal de concessionaris
d’automòbils deia que els compradors
arribaven amb bosses d’efectiu per
comprar vehicles d’alta gamma, les
vendes dels quals s’han disparat en els
últims mesos. Són aquestes afirmaci-
ons fantasioses? Quin interès pot tenir
el Banc d’Espanya o un empresari a dir
aquestes coses? És clar que si les pa-
raules del ministre s’han d’interpretar
en el sentit que el frau es redueix per-
què es cobra l’IVA per la compra dels
vehicles, la cosa és molt més greu. De
fet si aquesta fos la interpretació cor-

recta, Déu nos en guard, seria un
greuge sense límits per a tots aquells
que paguen religiosament els seus im-
postos (també els directes).

El senyor Montoro utilitza com a
gran argument que en altres països
del nostre entorn no s’observa aquest
fenomen d’aflorament de diner negre
i es pregunta si és un fenomen exclu-
sivament espanyol. La resposta és bà-
sicament afirmativa. En altres països
també existeix diner negre i també
s’observa un augment important de la
venda de vehicles d’alta gamma en els
últims mesos. Malgrat tot, la propor-
ció de diner negre en circulació és in-
ferior a les quantitats que es mouen a
Espanya. Ho diuen els càlculs de la
Unió Europea, que potser també hau-
ria de ser inclosa entre les organitza-
cions maçòniques.

El descontentament del ministre
d’Hisenda està causat per dos motius.
El primer, l’obvi, és que sembla que es
posa en dubte la capacitat del seu
ministeri en la persecució del frau
fiscal. Per això ràpidament s’ha afa-
nyat a dir que el descobriment de frau

fiscal s’ha duplicat aquest últim any.
El segon motiu, menys obvi però més
important, és que les “xifres absolu-
tament inventades” a les quals es re-
fereix el senyor Montoro han estat
produïdes pel servei d’estudis del BB-
VA, el mateix que es va atrevir a dir
que la reforma fiscal que proposava el
PSOE tenia sentit. Llavors ja es va
produir un gran rebombori i allò en-
cara no s’ha oblidat. A més, les dades
del BBVA assenyalen que l’aflorament
d’aquest diner negre per l’efecte euro
s’ha dirigit especialment a la compra
de béns de luxe, automòbils i habi-
tatges. Aquest avançament de les de-
cisions de despesa ha mantingut el
creixement del consum. Tanmateix,
això també implica que el creixement
de l’economia l’any que ve es frenarà
molt més del que s’esperava, fins a
aconseguir tan sols un 1,7%. Aquestes
notícies tampoc són del gust del mi-
nistre d’Hisenda, que ha realitzat tots
els càlculs del pressupost públic su-
posant un creixement de l’economia
del 3%. El ministre Montoro replica
que l’economia espanyola desborda
salut mentre que els alemanys o els
italians no poden dir el mateix. Però
l’informe del servei d’estudis del BBVA
s’encarrega de recordar-li al ministre
que la transmissió dels xocs externs a
l’economia espanyola sol produir-se
amb més endarreriment que en altres
països. No trigarem a saber qui s’en-
duu finalment l’aigua al seu molí,
però molt em temo que els “savis
econòmics” tindran raó aquesta vega-
da. Són molts els símptomes i tots
apunten la mateixa malaltia.

L’FMI justifica el retard en l’ajuda a
l’Argentina pels inconvenients fiscals

Redacció
WASHINGTON

El Fons Monetari Internacional
(FMI) va dir ahir que la “inca-
pacitat” d’Argentina per assolir
els objectius fiscals és l’única
raó que s’hagi decidit no apro-
var aquest mes un desembor-
sament de 1.300 milions de
dòlars per a aquest país.

Thomas Dawson, director de
relacions exteriors de l’FMI, va
assegurar que l’organisme con-
tinua disposat a treballar amb

les autoritats argentines, però
va admetre que no s’enviarà
una nova missió a aquest país
en un futur pròxim.

Dawson va negar reiterada-
ment que la decisió de retardar
el desemborsament, anunciada
dimecres, fos causada per pre-
ocupacions com el manteni-
ment de la llei de convertibili-
tat o per les recents mesures
bancàries del govern de Fer-
nando de la Rúa.

Aquestes mesures són “la-
mentables”, com el mateix

executiu argentí ha recone-
gut, però “comprensibles”,
enmig d’una situació tan
greu, va reconèixer Dawson,
que alhora feia els primers
comentaris de l’FMI sobre les
últimes iniciatives de l’admi-
nistració argentina.

L’anunci de dimecres ha su-
posat un important cop per a
l’Argentina, ja que esperava
una injecció immediata per fer
front a diversos compromisos
de pagament al desembre vin-
culats al seu deute extern.


