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Containers Móviles de Catalunya, S.A.
(Sociedad Unipersonal)

El soci únic, exercint les competències de la Junta General Ex-
traordinària de la Societat celebrada el dia dos d’abril de 2007,
va adoptar, entre altres, les següents decisions:

– Modificar la raó social existent per la de “GESTIÓN DE ACTI-
VOS E INICIATIVAS, S.A.”.

– Canviar l’objecte social de la companyia, que a partir d’ara
consistirà en “la compravenda de béns immobles de tota mena
(en especial, terrenys i solars); la promoció, construcció, admi-
nistració, arrendament (exclòs el financer o leasing) i explotació
de tota mena d’edificacions, vivenda, locals i construccions
immobiliàries en general; així com la conservació, manteniment,
reparació, restauració, rehabilitació i renovació d’aquests”.

Sabadell, dos d’abril de 2007
L’Administrador únic: Sr. Antonio José González Tortosa

Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès

E D I C T E
RReeffeerrèènncciiaa:: Pla Especial de Protecció i Millora Rural per a l’àm-

bit del Parc Rural de la Torre Negra.
PPrroommoocciióó: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
DDaattaa aapprroovvaacciióó:: 30 de març de 2007
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 30 de març

de 2007, va acordar aprovar nova documentació al Pla Especial de
Protecció i Millora Rural per a l’àmbit del Parc Rural de la Torre Negra,
que completa l’aprovada amb anterioritat, i sotmetre aquest expe-
dient a informació pública per un termini d’un mes, d’acord amb el
que disposa l’article 83.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

Durant l’esmentat termini d’un mes, a comptar des de l’endemà
de la data de l’última publicació del present Edicte en el Butlletí Ofi-
cial de la Província o en la premsa escrita, tota la documentació tèc-
nica i administrativa de l’expedient podrà examinar-se a les depen-
dències de l’Àmbit de Territori, Negociat Plànol de la Ciutat, carrer
Dos de Maig, número 25, planta primera, els dies feiners de 9 a 14
hores, i s’hi podran presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels
procediments previstos en l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú de 26 de novembre de 1992.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Sant Cugat del Vallès, 30 de març de 2007
L’ALCALDE

Lluís Recoder i Miralles

Duran palesa
la distància
entre Rajoy i
Zapatero
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El secretari general i porta-
veu de CiU al Congrés,
Josep Antoni Duran i Llei-
da, va fer paleses ahir les di-
ficultats per rebaixar la ten-
sió que presideix les relaci-
ons entre el govern del
PSOE i el PP. Segons
Duran, hi ha poques coses
que poden ajudar a la dis-
tensió abans de les elecci-
ons generals, però una reu-
nió entre José Luis Rodrí-
guez Zapatero i Mariano
Rajoy contribuiria a millo-
rar el clima polític espanyol.

El dirigent de CiU ha
mantingut gestions perma-
nents per propiciar un acos-
tament entre el PSOE i el
PP, d’ençà del debat cele-
brat el gener passat al Con-
grés de Diputats sobre el
trencament de l’alto el foc
d’ETA, per encàrrec del ma-
teix Zapatero. No obstant
això, Duran va advertir ahir
que avui per avui “Rajoy es-
taria disposat a seure amb
Zapatero per parlar, no dic
posar-se d’acord, sinó al-
menys dialogar”. Malgrat
les distàncies polítiques,
Duran ha tingut més opor-
tunitats de parlar a fons
sobre terrorisme amb el
líder del PP que amb el pre-
sident del govern espanyol
i pensa demanar una troba-
da entre tots dos. ■

Apunts
almarge

Els Verds no descarten
desmarcar-se d’ICV a
les municipals

El portaveu d’Els Verds, Anto-
ni Garcia, va explicar ahir que
la seva formació no descarta
obrir espais de col·laboració
amb altres partits polítics
d’esquerres i ecologistes de
cara a les pròximes eleccions
municipals després de la seva
sortida de la comissió perma-
nent d’Iniciativa. Garcia va ex-
plicar que Els Verds volen ara
enfortir el “projecte verd au-
tònom” de la seva formació
dins l’espai de l’esquerra naci-
onal i ecologista. ICV va aclarir
dilluns que no es negociava
amb Els Verds a l’hora de con-
feccionar llistes després que
aquests protestessin.

C’s acusa Montilla de
ser “un frau venut al
nacionalisme”
El secretari general de Ciuta-
dans-Partit de la Ciutadania,
Antonio Robles, va carregar
ahir contra el president de la
Generalitat, José Montilla, i el
va acusar de ser “un frau
venut al nacionalisme” i el
“fruit d’una gran traïció”. Ro-
bles va contraposar Montilla a
la ideologia de “lliure pensa-
ment” de la seva formació.
Des de Salamanca, on C’s pre-
senta llistes de cara a les mu-
nicipals, Robles va definir C’s
de “fenomen social” i de “mi-
racle” contra el nacionalisme.

El president de Pimec insta la
societat catalana a reaccionar
davant la retallada de l’Estatut
| Adverteix del desencís i les conseqüències que tindria no desplegar les
millores del text | Reclama més mobilitzacions com la de l’IESE sobre l’aeroport
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El president de la patronal
Pimec, Josep González, ad-
verteix amb preocupació
que la societat catalana està
“massa tranquil·la” davant
les dificultats que s’estan
produint en el desenvolu-
pament de l’Estatut i recla-
ma una “reacció responsa-
ble” i “no crispada”. Segons
el president de la patronal
de la petita i mitjana em-
presa catalana, “estan pas-
sant massa coses i ens les
estem empassant de mane-
ra increïble. Estem ador-
mits”, conclou, alhora que
recorda als polítics que
“tenen l’obligació d’infor-
mar la societat” del desen-
llaç d’aquesta qüestió.

talana en una entrevista a
Els matins de TV3.

El president de Pimec va
posar com a exemple el
servei de Rodalies de
Renfe, al qual va retreure
“falta de compromís”. Tot i
constatar que “última-
ment hi ha hagut informa-
ció”, va lamentar que “el
ciutadà veu cada vegada

més endarreriments” en el
funcionament dels ferro-
carrils de Rodalies i que, en
canvi, no es fan concreci-
ons sobre quan hi haurà
millores en el servei.

Política i economia
González també es va refe-
rir a l’acord entre la compa-
nyia alemanya E.ON i els
grups Acciona i Enel per re-
partir-se els actius d’Ende-
sa, després de la fracassada
operació de Gas Natural.
“L’interès últim” d’aquestes
operacions està en l’aug-
ment de les tarifes elèctri-
ques, que suposa una “pèr-
dua de competitivitat”, i és
una iniciativa econòmica,
tot i que les influències po-
lítiques “hi han tingut un
paper important”. ■

Josep González va ad-
vertir ahir, en declaracions
a TV3, que si no s’aconse-
gueix desplegar les millo-
res de l’Estatut, “la socie-
tat tindrà un desencís molt
gran i no se’n preveuen les
conseqüències”.

Unitat social
González va reclamar la
unitat de la societat catala-
na, però també que l’acte de
l’IESE –en què el món em-
presarial va reclamar que la
gestió de l’aeroport es faci
des de Catalunya i amb vols
transoceànics– no pot que-
dar com un referent histò-
ric. “Ho hem de repetir més
vegades quan sigui el mo-
ment”, va remarcar el
màxim representant de la
petita i mitjana empresa ca-

Josep González, president de Pimec, en un acte de la patronal de les petites i mitjanes empreses catalanes ■ AVUI

@El president de
Pimec s’ha mostrat
com un dels defen-
sors més actius de
l’avenç en matèria
de finançament.

Josep González aprofita qualsevol
plataforma per destacar la impor-
tància que té una sortida satisfac-
tòria en aquesta matèria per a
l’economia catalana i per al seu
desenvolupament. El mateix Gon-
zález advertia ja des de les pàgines
d’aquest diari el 25 de març que el
finançament i les infraestructures
són qüestions fonamentals i l’eix de
les demandes que figuraven a l’Es-
tatut. Per aquesta mateixa raó,
apuntava que la societat catalana

no pot resignar-se a un desenllaç
decebedor. En les seves declaraci-
ons a l’AVUI, González instava go-
vern central i Generalitat a negoci-
ar i a arribar a acords, indepen-
dentment del que digui el Tribunal
Constitucional.

Preocupació empresarial
@González és un reflex de la per-
cepció que avui té una part signifi-
cativa de l’empresariat català.
Prop de nou-centes personalitats
van demostrar en l’acte del 22 de
març a l’IESE la seva preocupació
per la fórmula que es donarà a la
gestió de l’aeroport del Prat com a
infraestructura clau per al futur de
l’economia catalana.

Una veu preocupada pel finançament
Les
claus
ISMAEL
CARBÓ

El president de Foment, Joan Rosell,
en l’acte de l’IESE ■ FRANCESC MELCIÓN

La frase
“Estan passant mol-
tes coses i ens les
estem empassant
d’una manera increï-
ble. Estem adormits”
Josep González
PRESIDENT DE PIMEC


