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Cal afirmar les polítiques pròpies
davant l’ofensiva uniformitzadora

Les fusions
mouen a
Espanya
28.700 milions
Redacció
MADRID

es últimes setmanes
Fundació Agrícola Catalana
què tant es parla últimament.
parlàvem en aquestes
Des de la Fundació Agrícola
pàgines de la iniciativa
Catalana volem afirmar, un
del govern central
ques de formació, no hi ha jectes a la PAC.
cop més, que la uniformització
d’engegar el procés d’una llei conreu alternatiu, i si no hi
Davant de l’agressió que no és positiva per a ningú, i
bàsica d’agricultura. Aquest ha agricultura, simplement suposa aquest intent reiterat que Catalunya ha d’aprofundir
projecte té com a finalitat desapareixen paratges rics de buidar de contingut l’au- en un marc de llibertats que
primera i última buidar de en vegetació i fauna per togovern, i les temptatives afavoreixi l’autogovern i mancontingut l’autogovern i re- convertir-se en terrenys d’impossibilitar l’aplicació tenir l’autonomia per a l’aplicuperar les competències en erms. L’acord a què s’ha ar- de polítiques pròpies que cació de polítiques pròpies que
matèria agrària mitjançant ribat per tenir en compte la permetin el desenvolupa- permetin el desenvolupament
mesures d’aplicació general i singularitat d’aquestes zones ment econòmic de les zones
econòmic del nostre país. En
de caràcter bàsic, és a dir, amb la protecció del conreu rurals de Catalunya, cal re- matèria agrària, aquelles políd’obligat compliment per als d’arròs, és a dir, l’aplicació fermar més que mai l’auto- tiques pròpies que creïn el
governs de les comunitats del concepte de regionalit- nomia legislativa i de gestió marc adequat per a la revaloautònomes.
zació, suposa la protecció i el en matèria agrària.
rització de les produccions
En
aquests
momitjançant l’increment
ments, tenim al davant
del valor afegit com a
una altra iniciativa de
eina única per a la micaràcter uniformitzallora de les rendes agràdor que prové també
ries, i per a la consecudel govern central: l’ació de la màxima rendiplicació de les mesures
bilitat i competitivitat
aprovades amb la rede les empreses i coopeforma de la política
ratives.
agrària comuna (PAC)
Cal destacar que el
sense tenir en compte
80% de la producció
les singularitats de caagrària no rep cap tipus
da comunitat autònod’ajut, ni té subvencions
ma.
per accedir als mercats
Cal recordar que la
exteriors, el que en llenUnió Europea preveu
guatge comunitari serila regionalització dels
en les restitucions a
ajuts contemplats a la
l’exportació. El 80% de
PAC, és a dir, a Brusla producció agrícola de
sel·les es té en compte
Catalunya tampoc no
que tots els territoris
rep ajudes sobre el proVAN DEN MEULEN / ARXIU
Plantació d’arròs al delta de l’Ebre
no són iguals, i que no
ducte que puguin signitenen les mateixes neficar una distorsió en la
cessitats. Tanmateix, sembla manteniment dels ecosisteL’harmonització de mesu- competència en els mercats
que a l’Estat espanyol, per mes mediterranis, i en
res en el si de la Unió Euro- internacionals. Les subvencisobre de les necessitats i in- aquest cas del delta de l’Ebre, pea per a la construcció d’u- ons al 20% restant de la proteressos de la ciutadania i del que no pot recaure només en
na Europa forta en matèria ducció agrària catalana –ceredesenvolupament rural i els productors d’arròs, ni és agrària, que permeti l’autosu- als, fruita seca, oli d’oliva i
agrari, hi plana l’afany de una tasca que els arrossaires ficiència alimentària i alhora farratges– tenen com a objecrecuperar la unitat de destí hagin de portar a terme en- la solidaritat amb altres països tiu mantenir la renda dels paen l’universal.
frontant-se a mesures gover- és també una prioritat per a gesos i contribuir a la fixació
Com a il·lustració, fa un namentals.
Catalunya. Ara bé, Catalunya de l’equilibri territorial, és a
mesos parlàvem també en
Podem afirmar, doncs, que té dret al desenvolupament de dir, no incideixen directament
aquestes pàgines de la ne- és una bona mesura per a la
polítiques pròpies en benefici en el producte. És per aquest
cessitat que la Unió Europea conservació de la biodiversi- dels agricultors i les seves ren- motiu que des de la Fundació
reconegués la singularitat tat del delta de l’Ebre l’apli- des, així com dels consumi- Agrícola Catalana entenem
del conreu d’arròs en deltes i cació del concepte de regio- dors, que són, en definitiva, els que cal refermar i afirmar les
zones humides. Cal recordar nalització. Ara bé, aquesta destinataris de les produccions polítiques pròpies i diferenciaque en aquest tipus de ter- regionalització s’hauria d’a- agràries. I aquest dret es recull des, enteses des de les necessirenys, per les característi- plicar a tots els conreus sub- en l’ordre constitucional de tats del nostre país.

L

Les operacions de fusions i
adquisicions
han
mogut
aquest any a Espanya 28.700
milions d’euros, xifra que representa un augment del 13,5
per cent respecte al 2002.
L’informe de la consultora
KPMG donat a conèixer ahir
constata que el volum de fusions i compres segueix la tendència alcista iniciada l’any
passat i supera les xifres registrades el 1997, el 1998 i el
2001, tot i que encara està
lluny dels imports del 1999 i
el 2001, que es van situar en
els 75.000 milions d’euros.
A nivell internacional, l’estudi de KPMG assenyala que
continua la reducció d’operacions iniciada el segon semestre del 2000. Concretament, entre gener i començaments de desembre s’han
realitzat 15.700 operacions
de fusions i adquisicions que
han mogut 833.000 milions
d’euros. L’any anterior es van
fer 21.000 moviments que
van representar un bilió
d’euros. Segons el soci director de KPMG, Jorge Riopérez,
“la durada del conflicte iraquià i la incertesa econòmica
general no ha fet més que accentuar la caiguda dels nivells d’activitat global”. Malgrat tot, Riopérez apunta que
hi ha “certs signes de recuperació de cara al 2004”.

Els més actius
A Espanya, la majoria d’operacions s’han emmarcat en
el sector de les telecomunicacions, seguit de l’elèctric,
l’aigua i el gas. El tercer lloc
és per a les empreses financeres i d’assegurances. La
consultora KMPG destaca en
el seu informe que de les deu
operacions més importants
tancades aquest any, vuit van
tenir caràcter domèstic i només dues van ser operacions
tranfrontereres.
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AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ
Acció Territorial i Medi Ambient
Negociat de Planejament i Gestió Urbanística

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió
ordinària del dia 1 de desembre de
2003, va prendre, entre d’altres, l’acord
següent:
PRIMER. Ratificar l’aprovació del Conveni de col·laboració urbanística entre
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el
Sr. Victor Bloch Metzger i el Sr. Jean
Michel Bloch Levy en relació al desenvolupament de l’Estudi de detall i del
projecte de reparcel·lació de la UA-3
Ronda Ibèrica-carrer de Sant Roc.
SEGON. Aprovar definitivament l’Estudi de Detall de la Unitat d’actuació 3,
ronda Ibèrica-carrer de Sant Roc, promogut pels Srs. Victor Bloch Metzger i
Jean Michel Bloch Levy, i redactat per
l’empresa Brufau i Associats, SCP.
TERCER. Trametre un exemplar de
l’Estudi de detall aprovat definitivament i una còpia de l’expedient administratiu complet, diligenciat, a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
QUART. Publicar aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província i en un
dels diaris de més difusió provincial.
Contra aquest acte administratiu, que

és definitiu en via administrativa,
podeu interposar, en el termini de DOS
MESOS a comptar des de l’endemà de
la publicació, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. Potestativament,
podeu interposar recurs de reposició,
segons l‘article 116 de la Llei 4/1999
que modifica la Llei 30/1992, davant
l’òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’UN MES a comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquest acord.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit,
podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de DOS
MESOS a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada
de forma expressa, o en el termini de
sis mesos a comptar des de l’endemà
del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de
forma presumpta.
VILANOVA I LA GELTRÚ,
10 de desembre de 2003
El segon tinent d’alcalde i president
de l’Àrea d’Acció Territorial
Jordi Valls i Fuster

