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AGRICULTURA — ALIMENTACIÓ
partir del mes de gener
del 2005, entra en vigor una directiva de la
Unió Europea que
obliga la indústria alimentària a incorporar codis per a la
identificació de totes les parts
que hagin intervingut en la
cadena de producció i transformació, des de l’origen fins a
la distribució en tots els productes alimentaris que es comercialitzin o es puguin comercialitzar a la Unió Europea. L’objectiu que es persegueix amb aquesta directiva és
poder seguir el rastre de cada
producte
alimentari
i
permetre així la determinació
de l’origen de cada un dels
ingredients i de totes les participacions que hi hagi pogut
haver en la transformació. És
l’anomenada traçabilitat.
Les empreses del sector
agroalimentari hauran d’invertir en la tecnologia necessària per poder complir amb
les exigències de codificació,
ja que si bé es poden aplicar
sistemes manuals, els costos
en temps i personal que requereixen superen la despesa
en tecnologia.
Els avantatges de posar un
traç en cada participació
aplicada al producte són,
principalment, les referides a
la seguretat alimentària. Així,
en el moment en què es detecti un defecte en un producte o en un tram del procés
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ALZINARS DEL
MONTSENY, S.A.
CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL
ORDINÀRIA D’ACCIONISTES
Per acord del Consell d’Administració, es convoca els senyors
accionistes a la J u n t a G e n e r a l
Ordinària, que se celebrarà en primera convocatòria el dia 29 d’abril
de 2004 a les 19 hores al domicili
social, situat a Masia l’Estanyol, el
Brull (Barcelona), o, si escau, en
segona convocatòria l’endemà, dia
30 d’abril de 2004, al mateix lloc i
hora.
La Junta es desenvoluparà, previ
informe del president, sota el
següent:
ORDRE DEL DIA
1. Examen i aprovació, si escau,
dels comptes anuals (Balanç,
Compte de Pèrdues i Guanys i
Memòria) i l’informe de gestió,
corresponents a l’exercici 2003, de
la proposta d’aplicació de resultats, així com de la gestió del Consell d’Administració.
2. Reelecció i nomenament de
Consellers.
3. Reelecció auditor de comptes.
4. Delegació de les facultats que
siguin necessàries per a la formalització i execució dels acords adoptats per la Junta, portant a terme
els actes que siguin necessaris fins
a la seva inscripció al Registre Mercantil.
5. Lectura i aprovació, si escau,
de l’acta de la Junta.
Dret d’informació: De conformitat
amb el que estableix l’article 212
de la Llei de Societats Anònimes,
qualsevol accionista podrà obtenir
de la societat, de forma immediata
i gratuïta, els documents que han
de ser sotmesos a l’aprovació de la
Junta i l’informe dels Auditors.
S’avisa els senyors accionistes que
es preveu que la Junta tingui lloc
en segona convocatòria el dia, lloc
i hora esmentats anteriorment.
El Brull, 26 de març de 2004
El president del consell d’aministració,
Ramon Nogué Audinis

Un traç per seguir el
rastre dels aliments
Fundació Agrícola Catalana

confiança del consumidor és
la credibilitat de les fonts
d’informació. Així, i d’acord
amb l’enquesta sobre nutrició a què es fa referència, els
científics, les associacions de
consumidors i les organitzacions agràries i ramaderes
són els agents més creïbles.
Per la banda de l’empresa, a
l’hora de retirar un producte
amb algun defecte detectat,
l’avantatge es presenta també
en costos, en aquest cas els
costos de retirada són menors, ja que en tot moment es
pot identificar de quina partida o partides es tracta i on
són, de forma que es minimitzen les pèrdues. Val a dir
que, d’acord amb l’enquesta
realitzada per l’organització
IDTrack –l’Associació Europea per a la Identificació Segura– entre 350 empreses
alimentàries de l’Estat espanyol, el 58% són coneixedores
de la directiva comunitària
que les obligarà a aplicar la
traçabilitat en els seus productes. D’altra banda, el 64%
de les empreses enquestades
utilitzen mètodes manuals
per al registre i seguiment
dels seus productes.

Informació directa
Línies de productes en un supermercat
d’elaboració, com que estan
localitzades les partides afectades, es poden retirar del
mercat o de la cadena de forma immediata. D’aquesta
manera, el consumidor pot
estar segur que la capacitat de
reacció dels sectors implicats
ve garantida per un sistema
que permet detectar on és, en

cada moment, un producte.
Pel que fa al consumidor, la
informació sobre aquestes
mesures d’aprofundiment en
la seguretat permetran recuperar la confiança en el que
menja. Si bé es pot afirmar
que mai com ara l’alimentació ha estat tan segura, la
percepció del consumidor no
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ENGINYERIA S.A.
Trasllat domicili social
La Junta General Extraordinària i
Universal, en la seva reunió del
dia 1 d'abril de 2004, va acordar
el trasllat del domicili social de
l'entitat de la plaça Estatut, 3
baixos, a la rambla Josep M. Jujol,
33-35, baixos de Sant Joan Despí
(Barcelona).
Sant Joan Despí, 5 d'abril de 2004
Jesús Sanz Rúbies
Administrador

INMOBILIARIA PROPON, S.A.
Es convoca els senyors accionistes a
la Junta Ordinària i, si escau, Extraordinària, de la societat que se celebrarà a Barcelona, al domicii social,
c/ Rosselló, 79, de Barcelona, la
qual se celebrarà el dia 3 de maig de
2004, a les dotze hores, en primera
convocatòria, i el següent dia 4 de
maig de 2004, a les dotze hores, en
segona convocatòria.
L’ORDRE DEL DIA és el següent:
Lectura, examen i aprovació, si
escau, de les Memòries, Balanços,
Comptes de Pèrdues i Guanys, Propostes d’aplicació de resultats i gestió social dels exercicis 2001, 2002 i
2003.
A partir de la present convocatòria
els senyors accionistes podran examinar al domicili social els documents que han de ser sotmesos a
l’aprovació de la Junta i obtenir-ne
còpia de forma immediata i gratuïta.
Barcelona, 26 de març de 2004
El president del consell d’administració,
Sr. Salvador Sendra Benach

ACERVO VALORES, S.A.,
SIMCAV
En compliment del que estableixen els
articles 165, 166 i concordants de la Llei
de Societats Anònimes i l’article 10.4
del vigent Reglament de IIC, es posa en
coneixement del públic en general que
la Junta General Extraordinària d’accionistes d’aquesta companyia, celebrada
el dia 17 de febrer de 2004, va acordar
disminuir en 5.063.789,62 e la xifra de
capital social inicial, que passa de
7.527.939,825 e i d’estar representat per
12.525.437 accions de 0,601012 e nominals cadascuna, a la nova xifra de
2.464.149,63 e i a estar representat per
4.100.000 accions amb el mateix valor
nominal abans esmentat. Aquesta Junta
ha acordat, així mateix, la corresponent
modificació de l’article 5 dels estatuts
socials.
El capital estatutari, com a conseqüència de la reducció anterior i per no
superar els límits legals, es modifica i
res redueix en la suma d’11.959.520 e,
passant de la suma de 36.000.000 e a
l’actual de 24.040.480 e , i es troba
representat per 40.000.000 accions del
mateix valor nominal que tenien, és a
dir, de 0,601012 e cadascuna.
Aquesta disminució ha estat acordada
amb l’única finalitat de dotar la societat
de més liquidesa, de conformitat amb
les normes de funcionament especials
que regeixen aquest tipus de societats, i
suposa que les accions representatives
dels 5.063.789,62 e en què disminueix
el capital social inicial anterior, passent
a formar part del capital estatutari
emès i en circulació.
Durant el termini d’un mes, a comptar a
partir de la data de l’última publicació
del present anunci, els creditors de la
companyia podran exercir el corresponent dret d’oposar-se.
Es fa constar expressament que
l’esmentat acord de disminució de la
xifra de capital social queda condicionat a la corresponent autorització que
ha d’atorgar la CNMV.
Barcelona, 26 de març de 2004.
Sr. Jorge Cañeque de Sola,
secretari del consell d’administració

ALESSANDRA TARANTINO / AP

està en consonància amb
aquesta asserció. Així ho
mostra l’última enquesta sobre nutrició a Catalunya, referida al període 2002-2003,
on el 76% dels enquestats
creuen que la informació sobre seguretat alimentària que
reben està manipulada, i un
70% consideren que està esbiaixada.
Val a dir que, del total de la
despesa en consum, el 22% es
destina a alimentació i begudes –aquest percentatge inclou el consum a la llar i al
restaurant–, el que suposa
aproximadament 7 euros per
persona i dia com a mitja a
Catalunya. Aquests diners
que inverteixen les famílies a
alimentar-se aniran destinats
cap a aquells productes que
mereixin més confiança, per
això és positiu per a cada un
dels sectors que componen el
conjunt de l’agroindústria
garantir la seguretat alimentària mitjançant els mecanismes i la tecnologia que hi ha
a l’abast.
Una altra de les qüestions
que s’han de tenir en compte
a l’hora d’aprofundir en la

Es fa, doncs, necessària la
informació directa i acurada
al conjunt del sector alimentari perquè pugui posar en
marxa els mecanismes necessaris per donar compliment a
la directiva comunitària.
En definitiva, la traçabilitat, amb els sistemes de codificació que permetin obtenir
informació detallada sobre
totes les participacions en el
procés productiu i transformador, ajudarà a incrementar la confiança per part del
consumidor en el que consumeix.
L’aplicació d’aquesta normativa a tots els productes
alimentaris comercialitzats a
la UE és també una oportunitat per al sector alimentari
que produeix amb garanties
de diferenciar-se encara més,
tot afegint a la marca pròpia
el valor d’anar més enllà de la
normativa de garantir la
identificació dels processos i
certificar al consumidor la
màxima seguretat. El sector
agroalimentari de Catalunya,
que disposa d’una matèria
primera de gran qualitat i
d’una indústria potent, té
l’ocasió de liderar un mercat
que prioritza la seguretat alimentària.
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OFRIS DE INVERSIONES, S.A., SIMCAV
En compliment del que estableixen els articles 165, 166 i concordants de la Llei de Societats
Anònimes i l’article 10.4 del vigent Reglament de IIC es posa en coneixement del públic en general que la Junta General Extraordinària d’accionistes d’aquesta companyia, celebrada el dia 17 de
febrer de 2004, va acordar disminuir en 3.604.690 e la xifra de capital social inicial, que passa de
6.010.120 e i d’estar representat per 601.012 accions de 10 e nominals cadascuna a la nova xifra
de 2.405.430 e i a estar representat per 240.543 accions amb el mateix valor nominal abans
esmentat. Aquesta Junta ha acordat, així mateix, la corresponent modificació de l’article 5 dels
estatuts socials.
El capital estatutari màxim no pateix modificació, i queda en la xifra de 18.030.360 e i representat per 1.803.036 accions de 10 e nominals cadascuna.
Aquesta disminució ha estat acordada amb l’única finalitat de dotar la societat de més liquidesa,
de conformitat amb les normes de funcionament especials que regeixen aquest tipus de societats, i suposa que les accions representatives dels 3.604.690 e en què disminueix el capital
social inicial anterior, passen a formar part del capital estatutari emès i en circulació.
Durant el termini d’un mes, a comptar a partir de la data de l’última publicació del present anunci, els creditors de la companyia podran exercir el corresponent dret d’oposar-se.
Es fa constar expressament que l’esmentat acord de disminució de la xifra de capital social
queda condicionat a la corresponent autorització que ha d’atorgar la CNMV.
Barcelona, 26 de març de 2004.
Sr. Juan Diaz-Morera Puig-Sureda, secretari del consell d’administració

