30

◆

ECONOMIA

A V U I

◆

dilluns
8 d’agost del 2005

AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ

La Xina i la por al mercat obert
f u n dac i ó ag r í co l a c a t a l a na

n les últimes dècades, el
món ha assistit a diferents debats sobre les
polítiques comercials
que havien d’aportar més
avantatges econòmics. Posicions proteccionistes n’han succeït d’altres de lliurecanvisme,
fins que, a partir dels anys 90,
l’obertura es va anomenar globalització, un paradigma que
planteja una manca d’intervencionisme i l’eliminació
d’aranzels a la importació.
Aquesta obertura de mercats que acabaria per anomenar-se globalització s’inicia amb
la creació del GATT el 1948,
després d’una gran guerra i
després, també, d’unes dècades de proteccionisme que no
havien donat els fruits esperats. L’Organització Mundial
del Comerç, que suposa una
continuació i alhora un canvi
d’enfocament en les tasques
del GATT, ha volgut aprofundir en l’aixecament de determinades barreres al comerç
internacional.
En aquests moments es torna
a iniciar un debat proteccionista, que es fa palès des de les
manifestacions de diferents
personalitats sobre els problemes del mercat obert, des de
plantejaments que el troben
perjudicial per a països subdesenvolupats, i també des de
posicions de protecció cap a les
mateixes produccions.
Val a dir que el mercat agrari no gaudeix d’un mercat global obert, ja que tots els països

canvi fix amb el dòlar, establert en 8,28 a mitjan anys 90,
i que ara s’ha fixat en un 2%
més, també respecte del dòlar.
La revaluació del iuan ha estat
acompanyada, a més, d’una
ampliació de les monedes de
referència. Per mantenir el
tipus de canvi fix, el govern
xinès comprava dòlars que després prestava al govern dels Estats Units per finançar-ne el dèficit i, per tant, el control sobre
el iuan, tot i que podia resultar costós, estava, i està, en
mans del govern xinès. De la
mateixa manera, el govern
xinès és propietari d’una bona
part del deute nord-americà.
En la banda europea, les pressions exercides han tingut com
a motivació el fet que l’euro ha
patit les conseqüències d’un
dòlar feble, tot esdevenint una
moneda forta respecte del
dòlar i provocant un encariment de les exportacions.
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AJUNTAMENT DE
SANT FOST DE
CAMPSENTELLES

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles, sobre alienació
d’un bé immoble patrimonial.
La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2005,
va aprovar el plec de clàusules
administratives que regirà
l’alienació, mitjançant subhasta
pública, de la parcel·la 5184 de
Sant Fost de Campsentelles, el
qual s’exposa al públic durant el
termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte al Butlletí Oficial
de la Província perquè les persones interessades puguin formular les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes,
en el benentès que en cas que
no se’n presenti cap esdevindrà
definitivament aprovat sense la
necessitat de l’adopció d’un nou
acord.
Simultàniament es convoca
subhasta pública per alienar el
bé immoble patrimonial esmentat, si bé s’ajornarà en cas que
es formulin reclamacions contra
el plec de clàusules administratives.
1. Entitat convocant. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
2. Objecte de l’alienació.
Alienació, mitjançant subhasta
pública, de la parcel·la 5184,
propietat de l’Ajuntament de
Sant Fost de Campsentelles.

REUTERS

Una treballadora xinesa en un camp d’arròs a Tiandu
tenen algun tipus de barrera al
comerç internacional d’aquestes produccions, a més d’haverhi pressupostats ajuts diversos
en els països més desenvolupats. En el cas del tèxtil, l’eliminació de quotes a la importació, que va entrar en vigor el
passat mes de gener, ha generat que hi hagi més veus que es
posicionen en la banda proteccionista, en el retorn a
l’antic estatus de mercat tancat o mig obert.

Inscrita en el Registre de la
Propietat de la Propietat de Mollet del Vallès, tom: 2873, llibre:
127 de Sant Fost de Campsentelles, Foli: 113, finca: 5184.
3. Obtenció de documentació
i informació. A la Secretaria de
l’Ajuntament, en horari d’oficina, de dilluns a dissabtes de 9 a
14 hores. Adreça: Plaça de la
Vila, 1. 08105 Sant Fost de
Campsentelles.
4. Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació:
30 dies naturals posteriors al de
la publicació d’aquest anunci en
el BOP, fins a les 12 hores.
b) Documentació que cal presentar: l’exigida per la clàusula
desena del plec de clàusules
administratives.
c) Model de proposició: el
previst en la clàusula desena del
plec de clàusules administratives.
d) Lloc de presentació: al Registre General de l’Ajuntament.
5. Garantia: 2% del preu de
licitació.
6. Obertura de les ofertes: la
mesa es constituirà i procedirà a
obrir els sobres en acte públic
que tindrà lloc a la sala d’actes
de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles a les 13 hores
del mateix dia en què finalitza el
termini de presentació d’ofertes.
7. Tipus de licitació: a millorar
a l’alça, es fixa en 892.620,00
euros.
8. Despeses dels anuncis. Les
despeses de publicació dels
anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari.
Sant Fost de Campsentelles,
26 de juliol de 2005
L’alcalde, Joan Gassó i Ramiro

Així, els últims dies hem assistit a l’anunci de la revaluació del iuan, la moneda xinesa, després de les pressions que
s’han exercit cap al govern
d’aquell país des de la Unió Europea, els Estats Units, el G-8
i l’FMI. Entre altres, s’ha amenaçat amb aranzels a la importació de tèxtil xinès, una
mesura contrària a les regles
de l’OMC. Les acusacions sobre
l’artificialitat del valor del
iuan es basen en el tipus de

AJUNTAMENT DE
SANT FOST DE
CAMPSENTELLES

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles, sobre alienació
d’un bé immoble patrimonial.
La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2005,
va aprovar el plec de clàusules
administratives que regirà l’alienació, mitjançant subhasta pública, de la parcel·la 5185 de
Sant Fost de Campsentelles, el
qual s’exposa al públic durant el
termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte al Butlletí Oficial
de la Província perquè les persones interessades puguin formular les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes,
en el benentès que en cas que
no se’n presenti cap esdevindrà
definitivament aprovat sense la
necessitat de l’adopció d’un nou
acord.
Simultàniament es convoca
subhasta pública per alienar el
bé immoble patrimonial esmentat, si bé s’ajornarà en cas que
es formulin reclamacions contra
el plec de clàusules administratives.
1. Entitat convocant. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
2. Objecte de l’alienació.
Alienació, mitjançant subhasta
pública, de la parcel·la 5185,
propietat de l’Ajuntament de
Sant Fost de Campsentelles.

Pressió proteccionista
Al darrere d’aquests enfocaments monetaristes diferents hi
ha una gran pressió per protegir les produccions locals que
puguin estar amenaçades per la
producció xinesa a menor cost.
Curiosament, part d’aquestes
produccions asiàtiques a baix
preu són produïdes amb capital
de països que es volen protegir
d’aquestes importacions.
Què té a veure tot això amb
el comerç de productes agraris? Doncs, certament, si la liberalització del tèxtil ha pro-

Inscrita en el Registre de la
Propietat de la Propietat de Mollet del Vallès, tom: 2873, llibre:
127 de Sant Fost de Campsentelles, Foli: 118, finca: 5185.
3. Obtenció de documentació
i informació. A la Secretaria de
l’Ajuntament, en horari d’oficina, de dilluns a dissabtes de 9 a
14 hores. Adreça: Plaça de la
Vila, 1. 08105 Sant Fost de
Campsentelles.
4. Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació:
30 dies naturals posteriors al de
la publicació d’aquest anunci en
el BOP, fins a les 12 hores.
b) Documentació que cal presentar: l’exigida per la clàusula
desena del plec de clàusules
administratives.
c) Model de proposició: el
previst en la clàusula desena del
plec de clàusules administratives.
d) Lloc de presentació: al Registre General de l’Ajuntament.
5. Garantia: 2% del preu de
licitació.
6. Obertura de les ofertes: la
mesa es constituirà i procedirà a
obrir els sobres en acte públic
que tindrà lloc a la sala d’actes
de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles a les 13 hores
del mateix dia en què finalitza el
termini de presentació d’ofertes.
7. Tipus de licitació: a millorar
a l’alça, es fixa en 731.235,00
euros.
8. Despeses dels anuncis. Les
despeses de publicació dels
anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari.
Sant Fost de Campsentelles,
26 de juliol de 2005
L’alcalde, Joan Gassó i Ramiro

vocat tantes importacions, l’eliminació de barreres al comerç
internacional agrari en pot
provocar també, justament perquè una part d’aquestes produccions estan subjectes a intervenció. En moltes ocasions,
des de la Fundació Agrícola Catalana hem manifestat que el
comerç internacional genera
riquesa i desenvolupament econòmic, però cal tenir en compte que, en el cas de les produccions agràries, es tracta d’un
sector bàsic, i el comerç internacional només genera riquesa per a aquells països que
poden comerciar amb alguna
producció. Per això, la supressió d’aranzels i d’ajuts a l’exportació i a la producció agrària sense cap altra mesura correctora, pot suposar que les
poblacions menys afavorides
encara ho estiguin menys. Per
contra, la progressiva liberalització del comerç internacional, inclòs l’agrari, amb la incorporació com a prioritàries
de les mesures que pal·liïn els
menys afavorits, és un pas endavant en el camí del desenvolupament econòmic global,
que vol dir per a tothom, i amb
la garantia d’un subministrament regular d’aliments a tota
la població, amb el màxim de
qualitat i al menor cost possible. En aquest sentit, val recordar que la balança comercial agroalimentària espanyola és positiva des del 1996,
entre altres factors gràcies a
produccions que no estan subjectes a intervenció.
Xina, un país amb una població de 1.300 milions d’habitants, té un creixement espectacular. Tanmateix, la riquesa de la seva població no és
comparable a la riquesa de
qualsevol país europeu, ni és
comparable a la dels ciutadans
dels Estats Units. Protegir les
produccions dels països més
desenvolupats tot frenant el
desenvolupament econòmic
d’una cinquena part de la població mundial resulta, si més
no, contradictori.

AUTO-PASA, S.A.
De conformitat amb l’art. 150 de la LSA es
fa públic que la Junta General d’Accionistes
de la Societat, celebrada el dia 11 de juliol
de 2005, va acordar afegir a l’objecte social
l’activitat de lloguer d’automòbils sense
conductor. Barcelona, 30 de juliol de 2005.
L’administrador, Luis Fernández Uterga.

CARBURANTES, S.A.

L’òrgan d’administració de la societat convoca
Junta General Extraordinària d’accionistes, que tindrà lloc al domicili social, situat a Tiana, Barcelona,
passeig Vilesa, 9 (abans av. Generalísimo, núm. 9), el
proper dia 30 d’agost de 2005, a les dotze hores en
primera convocatòria i l’endemà a la mateixa hora
en segona, amb el següent
Ordre del Dia
Primer. Nomenament, si escau, d’auditors de
comptes de la societat per un període de cinc
anys.
Segon. Trasllat del domicili social a la rambla de
Sant Joan, núm. 117, de Badalona i en conseqüència
modificació de l’article 1 dels estatuts socials.
A partir de la publicació d’aquest anunci, els
senyors accionistes podran obtenir de la Societat,
de forma immediata i gratuïta, el text íntegre de la
modificació proposada i l’informe sobre aquesta
modificació.
Tiana, 27 de juliol de 2005
L’administrador únic
Antonio Ortega Rodríguez

