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Fundació Privada
Nucis (Salut i
Fruits Secs)

El Patronat d’aquesta Funda-
ció, en reunió celebrada el dia
30 d’abril de 2007 amb l’assis-
tència de més de dos terços
del total dels seus membres,
va acordar per unanimitat la
seva extinció i dissolució, atesa
la impossibilitat d’acomplir les
seves finalitats fundacionals,
així com la cessió global de
tots els actius i passius resul-
tants del Balanç aprovat, a
favor de la “FUNDACIÓ PRIVA-
DA INTERNACIONAL TREE
NUT”

Cosa que es publica als
efectes que en el termini d’un
mes a comptar des l’endemà
de la data de la publicació del
present anunci en el DOGC,
qualsevol persona que acrediti
un interès legítim i els possi-
bles creditors puguin obtenir a
la seu de la Fundació cedent
(carrer Boule núm. 2, de Reus)
el text íntegre dels esmentats
acords, formular-hi observa-
cions, aportar-hi informació o
oposar-se a la seva execució.

Reus (Tarragona),
17 d’octubre de 2007

El President:
Gabriel Ferraté Pascual

El Secretari:
Josep-Pere Savé Guinovart

ANUNCI
DDee llaa FFuunnddaacciióó PPrriivvaaddaa BBaarrcceelloonnaa SSiiddaa 22000022,, ffuunnddaacciióó ppaarrcciiaallmmeenntt
eesscciinnddiiddaa,, ii FFuunnddaacciióó PPrriivvaaddaa SSiiddaa ii SSoocciieettaatt,, ffuunnddaacciióó bbeenneeffiicciiààrriiaa ddee
nnoovvaa ccrreeaacciióó,, ssoobbrree eesscciissssiióó ppaarrcciiaall..

Es fa públic que en data 4 de desembre de 2007 els Patrons de la
Fundació Privada Barcelona Sida 2002 van aprovar l’operació d’escissió
parcial d’aquesta fundació, que segrega del seu patrimoni els actius i
passius, i així també els drets, obligacions i personal, tant del seu patri-
moni que no està adjudicat a cap projecte en particular, com del que
integren les activitats relacionades amb els projectes de Guatemala i
les línies estratègiques que se’n deriven. I es traspassa en bloc a la fun-
dació beneficiària de nova creació denominada Fundació Privada Sida i
Societat.

Així, la Fundació Privada Barcelona Sida 2002 continuarà amb la
consecució del projecte que es du a terme a Senegal, el qual s’emmar-
ca en l’àmbit de la recerca biomèdica en general i dels tractaments
antiretrovirals en particular. Per la seva banda, la funció de nova creació
Fundació Privada Sida i Societat es dedicarà a la implementació dels
projectes que es duen a terme a Guatemala, els quals estan relacionats
amb aspectes genèrics de salut pública, amb la prevenció i control de
l’HIV/ITS i amb la salut sexual i reproductiva en general, posant espe-
cial èmfasi en els seus determinants estructurals, com la pobresa o la
violència.

Es deixa expressa constància del dret de què gaudeixen els creditors
de la Fundació Privada Barcelona Sida 2002 d’obtenir el text íntegre de
l’acord d’escissió, al domicili social, així com d’oposar-se a l’escissió, en
el termini d’un mes a comptar des de la data de publicació del present
anunci.

El patronat de la Fundació Privada Barcelona Sida 2002
Barcelona 4 de desembre de 2007

Sr. Josep Maria Gatell i Artigas, El President

Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A. Anunci
de rectificació. En el text publicat en aquest
diari el dia 14 de desembre es va publicar per
error el seguent: on deia “...el capital social en
7.889.992,10 euros...” ha de dir “...el capital
social en 7.899.992,10 euros...”; on deia “...i la
quantitat de 7.889.992,06 euros...”  ha de dir “...i
la quantitat de 7.899.992,06 euros...”. Barcelo-
na, 18 de desembre de 2007. La Secretària del
Consell d’Administració, Ingrid Caus i Orriols.

Anunci

Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, fa pública la con-
vocatòria de concurs per a la licitació de la contractació del servei de rea-
lització del projecte per al desenvolupament i implantació de la plataforma
“Dynamics Nav”, de Microsoft, de gestió integral. Codi 8Y186.

Els Plecs de bases i la resta de documentació de la licitació estaran a dis-
posició de les persones interessades, a la seu d’Adigsa a Barcelona, c.
de la Diputació, 92, cinquena planta, Secció de Contractació; a Lleida,
Plaça d’Espanya, 3, entresòl; a Tarragona, c. Gasòmetre, 22; a Girona, c.
de la Rutlla, 112-114; a partir del dia 3 gener de 2008.

La presentació de la documentació i propostes, sobres A i B, es farà d’a-
cord amb el que s’indica al Plec de bases i, també, al registre d’Adigsa,
abans de les 13 hores del dia 22 de febrer de 2008, i l’acte d’obertura tin-
drà lloc a les 11 hores del dia 27 de febrer de 2008, a la seu d’Adigsa a
Barcelona.

Barcelona, 17 de desembre de 2007
El conseller delegat

L’import d’aquest anunci anirà a càrrec de l’adjudicatari

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Adigsa, empresa pública

TANTXTANT

Divisió
d’opinions

Les previsions indi-
quen que, quan l’any
que ve s’actualitzi el

tipus d’interès de moltes
hipoteques als Estats
Units (o quan s’acabi el pe-
ríode inicial a tipus bai-
xos), es produirà un fort
increment dels embarga-
ments, que, en els pròxims
18 mesos, podrien afectar
500.000 habitatges. Da-
vant aquesta previsió l’ad-
ministració Bush ha enge-
gat un pla de congelació
d’interessos d’alguns prés-
tecs subprime. Aquesta
mesura ha provocat una
gran divisió d’opinions.
Les associacions de defen-
sa dels consumidors cre-
uen que beneficiarà ben
pocs dels endeutats men-
tre que els bancs d’inver-
sió consideren que ha anat
massa lluny. Els congres-
sistes demòcrates parlen
obertament del problema
de moral hazard que gene-
ra aquest tipus de soluci-
ons: “Hem dit a la gent que
no s’endeutés tant. Ara els
diem als que més s’han en-
deutat que tindran avan-
tatges sobre aquells que
no ho van fer”.

L’administració Bush,
per rebatre les acusacions,
s’ha estat movent en un
terreny pantanós: diu que
no és un pla governamen-
tal i que l’única cosa que
fan és posar en contacte
les empreses de serveis hi-
potecaris i els inversors
que posseeixen els prés-
tecs. De fet, aquest pla és
totalment voluntari. Però,
quin interès poden tenir
els inversors d’arribar a
aquest tipus d’acords?
Quan es produeix un em-
bargament, els inversors
poden perdre fins al 50%
del valor de la seva inver-
sió. Per tant, acceptar una
rebaixa o una congelació
dels interessos pot ser be-
neficiós. Aquesta aproxi-
mació és similar a l’ano-
menat pla Brady, que va
afectar els bons mexicans
durant la crisi del tequila
(1994). No obstant això,
les pèrdues per als inver-
sors augmentaran a mesu-
ra que baixi el preu dels
immobles o augmenti la in-
flació, fet que disminuirà
la seva predisposició a ar-
ribar a acords amb els hi-
potecats.

Quan es fa un
embargament,
l’inversor pot perdre
un 50% de la inversió
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Detectades 1.250 pòlisses
que no s’haurien cobrat
| El registre d’assegurances de vida emet a tot l’Estat 20.400 certificats que avalen l’existència de
contractes desconeguts pels hereus del beneficiari| La gerència de Barcelona rep 4.454 sol·licituds

M. Moreno
BARCELONA

El registre d’assegurances
de vida ja ha donat els seus
fruits en el seu primer se-
mestre de funcionament.
Concretament, la gerència
territorial de Barcelona,
que bàsicament tramita les
sol·licituds dels ciutadans
catalans, ha emès 1.247
certificats positius, un 28%
de les 4.454 sol·licituds que
s’hi han adreçat en el perí-
ode esmentat. Això vol dir
que, si no hagués existit
aquest registre, més de
1.200 persones haurien
deixat d’ingressar el capital
que el subscriptor de l’asse-
gurança els havia destinat
en el moment de la seva
mort.

El percentatge de certifi-
cats positius a la gerència
de Barcelona és força supe-
rior a la taxa registrada en
el conjunt de l’Estat, on el
registre ha emès més de
122.000 certificats en
aquests sis mesos, dels
quals 20.434, és a dir, un
15%, han desvelat l’exis-
tència d’una assegurança
prèvia.

Base inconclusa
Fonts del ministeri de Jus-
tícia, que és qui gestiona el
registre, van explicar a
l’AVUI que fins al moment
s’han abocat més de 56,4
milions de pòlisses a la base
de dades que el conforma.

Aquestes pertanyen a més
de 23,7 milions de perso-
nes (vives o mortes, espa-
nyoles o estrangeres), amb
almenys un contracte d’as-

segurança de vida. Les ma-
teixes fonts van especificar
que aquesta xifra s’incre-
mentarà quan s’hi acabin
d’incorporar els contractes

que inclouen les targetes
de crèdit, previstes en una
segona fase de recopilació i
que tenen fins a la primave-
ra de l’any vinent per apor-
tar les seves dades. De mo-
ment, ja s’han recollit els
contractes que, de forma
obligatòria, han de regis-
trar les 194 empreses asse-
guradores que operen a
l’Estat.

Paral·lelament, el regis-
tre també ha emès prop de
3.000 notes informatives.
Aquestes són requerides
pels mateixos assegurats

per exercir el seu dret
d’accés, rectificació, can-
cel·lació i oposició que pre-
veu la llei en relació amb les
seves dades incloses en el
registre.

El nombre més impor-
tant de certificats s’ha for-
malitzat a través de petici-
ons d’oficines notarials,
que tenen connexió tele-
màtica amb el registre. Al-
tres punts de recollida de
sol·licituds han estat la ma-
teixa seu de Madrid, segui-
da de la gerència de Valèn-
cia i la de Barcelona. ■

Certificats emesos
Balears

Saragossa

Barcelona

València

Madrid

Notariat
25.548

60.543

4.717
4.454

3.190
1.102
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Les xifres

23,7 194
empreses asseguradores ja
han aportat les dades dels
subscriptors de les pòlisses
perquè constin al registre.

milions de persones, vives o
mortes, espanyoles o de fora
de l’Estat, tenen almenys
una assegurança de vida.

JoséGarcía
Montalvo


