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POLICAD I mas D, S.L.
Convocatoria de Junta General
Extraordinaria
El Administrador Único de la sociedad
convoca a los señores socios a la Junta
General Extraordinaria de la compañía,
que se celebrará en la localidad donde
radica el domicilio social, en Barcelona,
C/ Diagonal, 534 - 8 , el día 24 de noviembre de 2004 a las 10 horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente
orden del día:
Primero.- Ratificación por defecto de
forma en la convocatoria de las ampliaciones de capital mediante aportaciones
dinerarias aprobadas en su día, y que se
efectuaron por los importes y participaciones sociales que a continuación se
detallan: 3ª ampliación de capital: 41.469
p.s. por importe 41.469.000,00 pesetas
(249.233,71 euros); 4ª ampliación de capital: 25.000 p.s. por importe 25.000.000,00
pesetas (150.253,03 euros).
Segundo.- Ratificación, en su caso, de
las consecuentes modificaciones del artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo
al capital social.
Tercero.- Ratificación del acuerdo del
domicilio social a Castellón y del acuerdo
de modificación de su denominación a
EQUIPAMIENTOS SIGLO XXI, S.L. con sus
correspondientes modificaciones de los
Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación del artículo de
los estatutos sociales relativo a la forma
de convocatoria de Juntas Generales
mediante carta certificada a los socios.
Quinto.- Ratificación, y/o aprobación,
en su caso, de la aprobación de la gestión
social, y de las cuentas anuales de los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003.
Sexto.- Ratificación y/o aprobación, en
su caso, de la distribución de resultados
correspondiente a los ejercicios 2000,
2001, 2002 y 2003.
Séptimo.- Revisión y ratificación, en su
caso, de otros acuerdos tomados en anteriores Juntas Generales.
Octavo.- Informe del Administrador: a)
Situación y consecuencias de la ejecución
del Convenio de Acreedores de la sociedad socio y participada, Policad Industrial,
S.L., aprobado en el expediente de Suspensión de Pagos, Autos 452/99 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Martorell,
y la aplicación del punto octavo del
mismo en relación con la aprobación de la
transformación de la Comisión de Control
en Comisión Liquidadora; b) Situación de
los saldos y participaciones recíprocas, y
consecuencias sobre el activo patrimonial
de la empresa; c) Expectativas y posibles
actuaciones alternativas.
Noveno.- Cumplimiento, en su caso, de
la preceptiva publicidad de los acuerdos
que se adopten, y delegación de facultades y designación de la(s) persona(s) para
formalizar/enmendar/rectificar públicamente los acuerdos adoptados hasta la
obtención de su inscripción registral.
Décimo.- Aprobación, en su caso, del
acta de la Junta.
Se significa a los señores socios que
pueden obtener en la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta así como todos aquellos que sirven de base para las propuestas de acuerdos y, en particular, el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas,
y/o a ratificar, y, en su caso, de los informes del Administrador.
SEGUNDA CONVOCATORIA: Se hace
constar asimismo que de no quedar válidamente constituida la Junta en primera
convocatoria, se celebrará una segunda, el
día siguiente, 25 de noviembre, a las 10
horas, en el mismo lugar señalado para la
primera.
En Barcelona, 15 de octubre de 2004
EL ADMINISTRADOR ÚNICO:
Alfonso Pamies Boera

AJUNTAMENT
DE

CASTELLCIR

ANUNCI
El Ple municipal, en sessió
del dia 2 de novembre de 2004,
va aprovar l’inici de l’expedient
de modificació parcial de les
Normes Subsidiàries de Planejament del terme municipal de
Castellcir, pel que fa a la Plaça
de l’Era, 4 / Carrer Sant Andreu, 1-3, situat dins de l’àmbit
C de casc urbà, de les Normes
Subsidiàries de Castellcir.
Així mateix, va aprovar la
suspensió de llicències urbanístiques dins de l’àmbit afectat a la data de l’acord plenari.
L’expedient de suspensió,
que inclou un Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a
la suspensió de llicències, pot
ser examinat per qualsevol
persona interessada, i contra
l’acord de suspensió pot interposar-se recurs potestatiu de
reposició, per ser un acte de
tràmit qualificat.
Castellcir,
4 de novembre de 2004
L’Alcalde, Miquel Prat i Sabaté

La complexitat del mercat del sucre
es del mes de juliol,
es prepara al si de la
Unió Europea la reforma de l’Organització Comuna del Mercat del
Sucre, un sector que arrossega una gran complexitat i
una tradició intervencionista
important, i que s’ha mantingut al marge de les reformes successives de la Política
Agrària Comunitària, donat
que el finançament de la
producció no depèn dels
pressupostos comunitaris.
La Unió Europea produeix
entre 16 i 20 milions de tones
de sucre, i se situa en la tercera posició mundial en el
rànquing de productors. Amb
un 13% de la producció
mundial, en consumeix un
12%. Tot i que gairebé tots els
països membres són productors de remolatxa de sucre,
Alemanya i França representen més de la meitat de la
producció, seguides de Polònia, el Regne Unit i Itàlia.
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Mantenir la renda agrària
La reforma que preveu la
Unió Europea va encaminada
cap al trasllat dels preus pagats per la producció, tant al
pagès com a l’industrial, a un
ajut al productor i una reestructuració de la indústria
sucrera, a la manera com
s’han portat a terme les reformes a la resta de mercats
agrícoles. Es tractaria, doncs,
de procurar el manteniment
de les rendes agràries i s’obre
la possibilitat de liberalitzar
el mercat del sucre, de manera que augmentin les possibilitats dels productors més
competitius i disminueixin
les distorsions en el mercat.
S’ha de dir que aquestes subvencions a la producció no
provenen dels pressupostos
comunitaris, sinó d’una caixa
comuna que es nodreix de les
indústries de refinatge, i, en
últim terme, del consumidor.
De moment, s’anuncia una
reducció de les quotes de sucre garantit de tres milions

–el sucre refinat– s’ha d’adquirir fora, sobretot a França,
per proveir el consum intern.
Amb la reforma de l’Organització Comuna del Mercat
del Sucre, els principals beneficiaris seran els productors de l’Europa central, a
costa de les produccions mediterrànies, menys eficients
per raons climàtiques. Ara bé,
no es preveu que aquesta reforma beneficiï els països
ACP, ja que no disposen de
tecnologia, indústria moderna ni mà d’obra qualificada
per fer rendibles les produccions al marge de les subveneuropees.

Fundació Agrícola Catalana

El perill del Brasil

Un camp plantat amb remolatxes de sucre
de tones als Estats membres, i
això s’ha traduït en un comportament diferent en la resta de països productors, des
d’una moderada eufòria del
Brasil o l’Índia fins a una
preocupació per part d’altres
grans intervencionistes com
els Estats Units o el Japó.
Per altra part, la Unió Europea, a banda de subvencionar la pròpia producció i
mantenir fortes barreres
frontereres, té acords preferencials amb els països anomenats ACP (Àfrica, Carib,
Pacífic), 14 antigues colònies
europees, a més de l’Índia. De
forma molt resumida, la Unió
Europea subvenciona la compra de producció de sucre
dels països ACP i l’Índia, i els
la reexporta a preus subvencionats. Aquests països estan
molt preocupats per la situació en què poden quedar
després de la reforma d’aquest sector per part de la
Unió Europea. Val a dir que
aquests països no tenen una
producció competitiva, tret
de l’Índia.
Pel que fa a l’Estat espanyol, l’anunciada reforma,
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amb tres milions de reducció
de quota i retallades de fins al
37% en els preus que reben
els productors de remolatxa,
hi hauria una disminució en
els ajuts a la producció de fins
a un 10,8% respecte de la xifra actual. Des de Brussel·les,
s’apunta que una possible
solució seria un canvi de
conreu, de remolatxa a cere-

La gran beneficiària
de la reforma serà
l’Europa central, a
costa dels productors
mediterranis
al. Castella i Lleó i Andalusia
són les regions espanyoles
productores de remolatxa.
Després de l’entrada de l’Estat espanyol a la Unió Europea, la quota de producció
assignada ha estat sempre
per sota del consum, de manera que, si bé hi ha una indústria refinadora molt competitiva, la primera matèria

Un dels perills que els experts intueixen és que les
grans produccions sucreres
del Brasil entrin a la Unió Europea a través de països en vies de desenvolupament amb
acords preferencials, tal com
ha passat amb les compres de
sucre als països dels Balcans,
que han entrat sucre de canya.
A tot això, l’Organització
Mundial del Comerç recorda
que l’actual règim sucrer europeu expira el 2006, i avança
que caldrà ajustar els preus
interiors als preus mundials,
tot tenint en compte els possibles efectes sobre els mercats
internacionals.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana defensem les virtuts
del lliure mercat, amb regles
que no resultin perjudicials
per als països pobres i en vies
de desenvolupament. En
aquest cas, el del sucre, els
interessos de països com el
Brasil o l’Índia es contraposen, un cop més, als interessos
dels menys desenvolupats.
Caldrà, doncs, estudiar les
fórmules més adequades perquè aquells que no tenen accés a la formació, la tecnologia, les estructures, la investigació i el desenvolupament
no es quedin cada cop més
enrere, sobretot quan s’ha fomentat que produeixin sucre.

.
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PLATÓN, S.A.
La Junta General Ordinària d’accionistes,
en reunió de data 16 de juny de 2004, va
acordar la reducció del capital social
d’aquesta companyia en la suma de
15.000,- euros, per amortització de 1.500
accions que la mateixa societat tenia en
autocartera per haver-les adquirit onerosament dels accionistes amb anterioritat a aquesta data. Practicada l’esmentada reducció, el capital social resultant
serà de 77.400,- euros, totalment subscrit i desemborsat.
De conformitat amb el que preveu l’article 166 de la vigent Llei de Societats
Anònimes, es fa constar el dret d’oposició que tenen els creditors als quals la
Llei es refereix.
Barcelona, 7 de juliol de 2004. Pel consell
d’administració: El president, Ramon Trias Rubies

VIATGES ATSA EXPRESA, S.A.
Comunica als efectes oportuns, d'acord amb l'article 150 de la Llei de
Societats Anònimes, el trasllat del seu
domicili al passeig de la Pau, número
21, entresòl primera, de Berga (Barcelona). Berga, 3 de novembre de 2004.
L'Administrador Únic

Chupa Chups tanca un acord que li
evita haver de pagar 10 milions
Redacció
BARCELONA

Chupa Chups ha arribat a un
acord extrajudicial amb l’empresa alimentària Zeta Espacial pel qual pagarà 930.000
euros per saldar els litigis
mutus interposats per les dues companyies arran de la
rescissió d’un contracte pel
qual l’empresa propietat de la
família Bernat distribuïa la
marca Pop Rocks de Zeta Especial als Estats Units. Zeta
Espacial va interposar una de-

manda per la qual reclamava
1,26 milions de dòlars –un
milió d’euros– i una quantitat
addicional superior als 12 milions de dòlars –9,6 milions
d’euros– per danys i perjudicis per la decisió de Chupa
Chups de rescindir el contracte de distribució.
Per la seva banda, Chupa
Chups reclamava una indemnització a la companyia esmentada pel fons de comerç
que havia generat durant el
temps que distribuïa els productes, estimat per la multina-

cional catalana en 7,5 milions
de dòlars –6 milions d’euros–.
D’aquesta manera, les actuacions judicials queden arxivades, després que l’Audiència de
Barcelona hagi donat validesa a
l’acord assolit entre les dues
empreses. Fonts de l’empresa
catalana van expressar la seva
satisfacció per l’acord amistós i
van assegurar que el pagament
pactat respon al “deute comercial contret i no a una compensació”. Chupa Chups va assolir una facturació de 297 milions d’euros el 2003.

