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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
quest article és el primer d’una sèrie que
pretén exposar algunes
de les problemàtiques
mediambientals derivades de la
producció ramadera intensiva,
i concretament del sector porcí.
El propòsit de la Fundació
Agrícola Catalana en aquesta
qüestió és reafirmar la necessitat de trobar, mitjançant el diàleg entre les parts implicades,
els punts de confluència d’interessos que facin possible el
desenvolupament d’un sector
econòmic i la minimització de
les externalitats negatives que
es puguin derivar de l’exercici
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Acord per fer front als purins (I)
Fundació Agrícola Catalana

d’una activitat, en aquest cas la
producció porcina.
No es pretén una anàlisi exhaustiva de la situació actual
quant a la ramaderia intensiva
i la contaminació dels aqüífers,
perquè no és possible de fer-la.
Tanmateix, sí que calen unes
pinzellades sobre la història
recent de la producció rama-

dera per centrar la problemàtica actual.
La ramaderia es practica en
diferents formes des de fa milers d’anys, i especialment en
alguns indrets del nostre país
ha format part de les activitats
econòmiques bàsiques de la
gent del camp des de sempre. A
les comarques centrals catala-
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Circuits de
Catalunya, SL
CONCURRÈNCIA
D’OFERTES
OBJECTE: Projecte claus en
mà per promocionar el Circuit de Catalunya dins
d’una superfície a l’exterior
de 1.200 m2 (20 m Ample
X 60 m Llarg) amb motiu
de la celebració a Barcelona de la XXXIII edició del
Salón Internacional del
Automóvil entre el 7 i 15 de
maig del 2005.
INFORMACIÓ: A partir del
proper 5 d’abril, al Circuit
de Catalunya, Mas “La
Moreneta”, 08160 Montmeló (Barcelona), Telèfon 93571.97.00 (Àrea comercial).
PRESENTACIÓ D’OFERTES:
Fins a les 14.00 h del dia 12
de maig al Circuit de Catalunya (Assessoria Jurídica).
L’import de la publicació
d’aquest anunci anirà a
càrrec de l’adjudicatari.

BOFILL ROS ACTIUS
MOBILIARIS S.I.C.A.V., S.A.
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
D'ACCIONISTES
Per acord de Consell d'Administració
de data 31 de març de 2005, es convoca Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà el dia 26 d'abril
de 2005, al domicili social, a les 12.00
hores, en primera convocatòria, i el
dia 27 d'abril de 2005, al mateix lloc, a
les 12.30 hores, en segona convocatòria, d'acord amb el següent Ordre
del Dia:
1. Examen i aprovació, si escau, dels
Comptes Anuals, de la proposta d'Aplicació del Resultat i de l'Informe de
Gestió, corresponents a l'exercici de
2004.
2. Aprovació i ratificació de la Gestió Social realitzada pel Consell d'Administració durant l'exercici del 2004.
3. Autorització per a l'adquisició
derivativa d'accions pròpies.
4. Precs i preguntes.
5. Redacció, lectura i aprovació de
l'Acta de la Junta.
A partir de la publicació del present anunci, els accionistes podran
examinar al domicili social i obtenir
immediatament i gratuïtament de la
Societat un exemplar dels Comptes
anuals, de l'informe de gestió i de l'informe d'auditoria, tot això de conformitat amb els articles 112 i 212 de la
Llei de Societats Anònimes.
Així mateix, tindran dret d'assistència a la Junta els accionistes que, amb
cinc dies d'antelació a la data en què
s’ha de celebrar, estiguin inscrits al
registre de detall d'alguna de les entitats adherides al Servei de Compensació i Liquidació de Valors, els quals
s’hauran d'acreditar a través del
corresponent certificat emès per
aquesta entitat.
Barcelona, 31 de març de 2005
El Secretari del Consell d'Administració
Juan M. Figuera Santesmases

PROMOCIONS
URBANES DE RUBÍ S.A.
A efectes del que preveu l’article
150 del Text Refós de la Llei de
Societats Anónimes, es fa públic
que en la reunió de la Junta general
extraordinària de la societat celebrada el 25 de febrer del 2005, es va
acordar per unanimitat modificar
els Art. 1r i 3r, l’objecte, dels estatuts
socials, que queden redactats:
“Art. 1r.- Amb la denominació
“PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ,
S.A.”, l’Ajuntament de Rubí constitueix una Societat mercantil amb
capital íntegrament municipal per a
la prestació, en règim de gestió
directa, de les activitats i dels serveis en l’àmbit de les competències
municipals que s’indiquen a l’article
3r dels presents Estatuts, així com la
gestió i explotació de serveis
públics en règim de concessió,
d’acord amb el que s’estableix a la
legislació reguladora del Règim
Local. En conseqüència, la seva
actuació s’ajustarà als presents
Estatuts i, subsidiàriament, a la
legislació administrativa, civil o
mercantil que li sigui d’aplicació.
La Societat també podrà portar a
terme aquelles activitats que permet la legislació mercantil, que
s’inscriuen en l’article 3r.
Promocions Urbanes de Rubí es
constitueix com a Entitat Urbanística Especial, de conformitat amb el
que preveuen els articles 22 i 23 de
la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme, modificada per la Llei
10/2004, de 24 de desembre, gaudint de totes les facultats que li
atribueix la legislació urbanística
actual i futura i les disposicions que
les desenvolupin.”
“Art. 3r.- En la perspectiva d’afavorir l’interès públic municipal,
l’objecte de la Societat és la realització de qualsevol operació relacionada amb la promoció pública i
social d’habitatges, tant de protecció oficial com de renda lliure,
locals comercials, aparcaments i
naus industrials; llur construcció,
gestió, adjudicació, venda, cessió,
arrendament i administració; així
com l’adquisició, gestió, urbanització d’espais i parcel·lació de
terrenys o de sòl. Aquestes operacions podran també desenvoluparse per encàrrec o en col·laboració
de tercers.
L’objecte inclou, entre d’altres,
tant les tasques de rehabilitació
com les gestions d’intermediació
que se li encomanin.
Els béns aportats pel mateix ens
local per a ser transformats per la
Societat i els adquirits per aquesta
per a ser retornats al tràfic jurídic
poden ser alienats directament.
Les activitats que integren
l’objecte social podran ser desenvolupades per la Societat totalment o parcialment de forma indirecta, a través de la titularitat
d’accions o de participacions en
societats que tinguin per objecte
matèries connexes, complementàries o accessòries.
La Societat podrà operar com a
Administració actuant i formular
qualsevol figura de planejament
urbanístic, redactar, tramitar i aprovar definitivament els instruments
de gestió corresponents, directament o indirectament.”
Rubí, 29 març de2005.
La Presidenta del Consell

COPRETUB, S.A.
Por acuerdo de Junta General de
Accionistas de fecha 30.11.04, se
tomó el siguiente acuerdo: proceder a la amortización de las 1.065
acciones de la entidad que conforman la autocartera, numeradas del
8.521 al 8.875 inclusive, del 5.681 al
6.035 inclusive y del 6.746 al 7.100,
inclusivas, por importe total de
5.325 euros.
El nuevo capital social quedará en
la suma de 55.025 euros.
Lliçà d’Amunt, 29 de marzo de 2005.
El Consejero Delegado, Diego Villegas Iglesias

ARTIST ART MATERIALS, S.A.
La Junta General Universal Extraordinària d’Accionistes ha aprovat per
unanimitat el trasllat del domicili
social de l’empresa al carrer de Trajà
núm. 13 de Barcelona. L’administrador únic, Vicenç Piera Boti.

CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
DEL CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A “LA REDACCIÓ DEL PLA PARCIAL,
PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ, PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ,
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I DIRECCIÓ
D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR B-2, CAN
XICOI D’ARENYS DE
MUNT”
Administració actuant:
Gestió Urbanística i Serveis
Arenys de Munt, S.A.
Objecte: Redacció de
l’instrument de planejament i dels projectes: bàsic
d’urbanització, executiu
d’urbanització, projecte de
reparcel·lació i direcció
d’obres d’urbanització del
sector B-2, Can Xicoi
d’Arenys de Munt.
Documentació: Els interessats poden demanar la
documentació a les oficines
de l’empresa (Rial Bellsolell
5) els matins de dilluns, dimarts i dimecres en horari
de 10 a 13 h concertant visita telefònicament al número 93 795 07 67.
Preu base de sortida:
97.000 euros (IVA inclòs).
Presentació d’ofertes:
Abans de 30 dies naturals
comptats des de la publicació d’aquest anunci
Despeses: Les despeses
de publicació dels anuncis
aniran a càrrec de l’adjudicatari.
El President del Consell
d’Administració
Andreu Majó i Roca
Arenys de Munt, dimecres,
23 de febrer de 2005

nes, les masies han anat associades, des de fa decennis, a
granges de porcs i vaques, que
contribuïen a augmentar les
rendes familiars, juntament
amb el conreu de cereals i patates, bàsicament.
Durant els anys setanta i
vuitanta, el creixement desproporcionat en el nombre d’explotacions i un disseny de les
naus ambientalment nefast
provoca que es deixin de produir els fems tradicionals i es
passi a la producció de purins
líquids. Donat que es construeixen granges amb el terra de
graella, les dejeccions ramaderes passen a ser líquides. Les
repercussions ambientals que
se’n deriven han provocat, com
a conseqüència, que, amb el
temps, els purins esdevinguin
un dels més grans problemes
de contaminació a Europa i als
Estats Units.
Com que els purins líquids es
degraden ràpidament i contenen grans quantitats d’amoníac dissolt en la fracció líquida,
no es poden fertilitzar adequadament els camps ni sosteniblement ni mediambientalment. Cal tenir en compte que
l’amoníac es degrada ràpidament a nitrat en el sòl, i aquest
nitrat passa a les aigües subterrànies quan plou.

Alimentació
A més, el creixement i l’engreix de les races genètiques
actuals de porcí necessiten alts
continguts de proteïnes, i per
això els pinsos amb què s’alimenten són massa concentrats, i s’excreta molt nitrogen
residual.
Es tracta, per tant, d’un problema ambiental que té, a més,
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AJUNTAMENT
D'AIGUAFREDA
ANUNCI
La Junta de Govern Local del
29 de març de 2005 va aprovar
inicialment l’Estudi de Detall
promogut per F. Alborna i Asociados, S.L. del solar situat al
Passeig de Catalunya cantonada amb carrer Pau Casals,
d’Aiguafreda.
Durant el termini de vint dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la inserció de l’anunci en
el Butlletí Oficial de la Província,
podrà ser examinat l’expedient a
Secretaria i s´hi podran formular
les al.legacions, reclamacions i
suggeriments que procedeixin.
Aiguafreda, 30 de març de 2005
L’ALCALDE
JOAN VILA i MATABACAS

ASAHI VET, S.A.
Per la present, es posa en coneixement
general que per acord de la Junta
General d’accionistes de 30 de març
d’aquest any, s’ha procedit al canvi de
denominació social per la de “RUBINUM, S.A.”. Barcelona, 30 de març del
2005. L’administrador.

una solució complexa, perquè
implica diferents factors, tant
agrícoles com socioeconòmics i
mediambientals.
Com que moltes granges
s’han construït al marge de la
propietat de les terres agrícoles
de què disposaven els agricultors, s’ha generat un desequilibri molt important entre
caps de bestiar i terres disponibles per fertilitzar amb purins, de manera que, en extenses àrees del país, els conreus
han esdevingut més aviat abocadors de purins que superfícies a fertilitzar per a la producció d’aliments.
Tot aquest excés ens ha portat a una situació indiscutible i
insostenible: la majoria de les
fonts i aqüífers de Catalunya
estan contaminats per un excés
de nitrats procedents de l’agricultura i la ramaderia, i molts
dels sòls catalans tenen uns nivells excessius de fòsfor procedent de les dejeccions ramaderes. Cal dir que aquests nivells
de contaminació per nitrats
són també molt elevats en zones on hi ha agricultura intensiva i fertilització minerals,
com ara al Maresme, on pràcticament no hi ha explotacions
ramaderes. No es tracta, per
tant, d’un sol agent productor,
sinó d’una pràctica productiva
que, sigui per l’ús d’adobs minerals o per les característiques
de les dejeccions, comporta
unes conseqüències nocives
que cal resoldre.

Discussió de fa temps
Fa més de deu anys que es
discuteix, políticament i tècnicament, aquesta problemàtica,
que cal afrontar tot pensant en
solucions més globals i, per
tant, més complexes. El primer
que cal és que la societat
prengui consciència real del
que passa, especialment el
sector agrícola i ramader, i
també les administracions,
que són les que poden aportar
una solució adequada. I s’ha de
ser clar: els problemes ambientals derivats de les males
pràctiques continuades s’han
de resoldre amb canvis estructurals en els sectors productius. D’una altra manera,
aquesta activitat econòmica
pot acabar per desaparèixer en
un país preocupat per les repercussions mediambientals.
També s’ha de ser clar quan
es parla de medi ambient i de
sanitat animal, dos aspectes que
van íntimament lligats i que no
es poden afrontar per separat. I
és que l’excés de granges en
certes zones ha provocat uns
problemes sanitaris en els animals que han fet disminuir,
sens dubte, la rendibilitat del
negoci. En els propers articles
intentarem aprofundir en la
problemàtica i també en les línies per resoldre-la.
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INTERNATIONAL INVESTMENTS
GROUP-2IG, S.A.
D’acord amb el que estableix l’article
150 de la llei de S.A., l’administrador
únic ha disposat traslladar el domicili
social a la Pl. Francesc Macià, 6, 1r 2a,
08021 Barcelona. Sr. Xavier Macià,
administrador únic.

