SOCIETAT

Emotiu homenatge
al jove ciclista mort
atropellat a Montbui

L’Alcalde, Isidre Sierra Fusté

L’Alcalde / Andreu González Gil

El senyor Josep Piqué Permanyer, actuant
en nom i representació pròpia, va sol·licitar
en data 5 de desembre de 2014 davant l’Ajuntament de Pujalt la tramitació d’una
llicència urbanística per a la construcció d’una explotació ramadera avícola de pollastres
d’engreix situada en sòl no urbanitzable al
polígon 1 parcel·la 73 d’aquest municipi.
Atès que tramitat l’expedient la comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya central
va informar desfavorablement la ubicació
principal proposada i vist que el promotor ha
presentat a aquest Ajuntament en data 25
d’abril de 2018 la renúncia als recursos presentats i la seva conformitat amb la ubicació
establerta amb l’opció d’acord amb la documentació tècnica presentada i el Ple de l’Ajuntament de Pujalt en sessió de data 9 de
maig de 2018 ha manifestat la seva conformitat amb la nova ubicació proposada.
De conformitat amb el que estableix l’article
49.2 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
del 3 d’agost, es sotmet l’esmentat expedient a informació pública pel termini d’un
mes a la Secretaria de l’Ajuntament a partir
de l’endemà de darrera publicació del present edicte en el BOP, al DOGC i al diari local El Punt Avui tal com estableix l’article
23.1 b del reglament de la Llei d’urbanisme
així com a l’e-tauler de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Pujalt www.pujalt.cat
L’expedient es pot consultar a la Secretaria
d’aquest Ajuntament els dies laborables de
les 10.00 h del matí a les 13.00 h.

ECONOMIA

La gironina Teg Technologies,
premiada als Estats Units
L’empresa gironina Teg Technologies ha rebut el guardó de
l’associació FTA, patronal
nord-americana de les empreses de flexografia. El premi reconeix la combinació d’un tipus de màquina i el programari que incorpora per netejar la maquinària de flexografia amb un sistema de làser.
Segons explica a El Punt Avui
Lluís Guixeras, responsable de
Teg Technologies, el sistema
permet netejar uns determi-

L’Ametlla del Vallès, a la data de la signatura electrònica

Ajuntament de
Pujalt

l’escenari per llegir un manifest que reclamava respecte
als ciclistes i animava a la
conscienciació sobre la seva
fragilitat. L’acte va acabar
amb un minut de silenci, trencat per llargs aplaudiments.
La família del jove, satisfeta
per la detenció del presumpte
culpable, va anunciar que
avui, a les 5 de la tarda, se celebrarà un acte obert a tothom a la mesquita d’Igualada
en record del noi. ■ ACN

nats cilindres, anomenats aniloxs, gravats amb les càpsules
microscòpiques que traslladen la tinta als clixés i
d’aquests al plàstic. “L’aportació de tinta ha de ser molt
precisa i el manteniment dels
cilindres nets reclama innovació perquè les distàncies entre
càpsules són cada cop més
petites.” El premi, per Guixeras, és un distintiu important
en l’àmbit internacional, que
els confirma la categoria de

pioners en el sector, en el qual
disposen ja d’algunes patents.
Teg Technologies forma part
del conglomerat Tecnoelèctric
Girona, un grup d’automatismes i robòtica fundat el 1992
pel pare de Lluís Guixeras, Rafael Guixeras. Tecnoelèctric
fabrica la part elèctrica i el
programari per a les empreses que fan maquinària i està
en plena expansió, que implica també contractació de professionals. ■ REDACCIÓ

Antoni de Solà i Pereta
Alcalde
Pujalt, a la data de la signatura

109004-1127790w

BALLÚS, SA

119144-1189100L

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
Capellades, 18 de maig de 2018

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL
Per encàrrec del President, es convoca els senyors membres de la Junta Central d’Usuaris de l’Aqüífer Carme-Capellades, a la celebració de seva Junta General que tindrà lloc el
dimarts 26 de juny de 2018 a les 12 h en 1a convocatòria i a les 12.30 h en 2a, al Casal
de Carme (avda. Catalunya, núm. 16), sota el següent

Us prego l’assistència, i aprofito per saludar-vos cordialment.
Ildefonsa Tarrida Sardà, presidenta JCUACC
Miquel Corredor, secretari JCUACC

182132-1189043T

ORDRE DEL DIA
1r- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la reunió anterior (12.12.2017).
2n- Compte i aprovació del padró de membres, actualitzat a la data d’aquesta convocatòria.
3r- Examen i aprovació, si escau, de la Memòria general de l’any 2017.
4t- Examen i aprovació, si escau, dels comptes de despeses corresponents a l’exercici
2017.
5è- Exposició de les actuacions realitzades per la Junta de Govern i la Comissió Tècnica
durant el primer semestre de 2018.
6è- Precs i preguntes.

De conformitat amb el que preveu l’article 18 dels Estatuts socials, el Consell d’administració de BALLÚS, SA, mitjançant acord adoptat en data 24 de maig de 2018, convoca Junta
General Ordinària de la Societat, que se celebrarà a Berga, al domicili social, el dia 29 de
juny del 2018, a les 16 hores, en primera convocatòria, i al mateix lloc i hora, quatre hores
després, en segona convocatòria, amb el següent:
Ordre del dia
1. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals comprensius de balanç, compte de
pèrdues i guanys, memòria -estat de canvis en el patrimoni net- i estat de fluxos d’efectiu,
corresponents a l’exercici 2017.
2. Aplicació del resultat de l’exercici.
3. Aprovació, si escau, de la gestió social de l’òrgan d’administració.
4. Cessament d’administradors, adoptant els acords complementaris corresponents.
5. Facultar per a l’execució i elevació a públic dels acords adoptats, si escau.
D’acord amb l’article 21 dels Estatuts socials, es fa esment del dret dels accionistes a obtenir, de forma gratuïta, i amb caràcter previ a la celebració de la Junta, els documents que
han de ser sotmesos a aprovació i l’informe de l’auditor de comptes.
Berga, 24 de maig de 2018
Josep Maria Serarols i Ballús
PRESIDENT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

L’expedient es podrà consultar a l’edifici
principal de l’Ajuntament de l’Ametlla
del Vallès, situat a la plaça de l’Ajuntament, en horari de 8 a 14 hores, o telemàticament a www.ametlla.cat.

Sant Climent de Llobregat, 24 de
maig de 2018

ANUNCI

La Festa de la Bicicleta, celebrada ahir al migdia a Santa
Margarida de Montbui, va retre un sentit homenatge al jove ciclista mort aquesta setmana passada com a conseqüència d’un atropellament al
pont vell de Montbui. El noi,
de 14 anys, va ser envestit per
un cotxe, que no es va aturar
a donar-li auxili. Abans del lliurament dels premis de la cursa, mitja dotzena d’amics de
la víctima van pujar dalt de

El Ple Municipal, en sessió ordinària de
data 17 d’abril de 2018, va aprovar inicialment l’“Ordenança reguladora de
l’ús de les cartelleres de l’Ametlla del
Vallès”, la qual es sotmet a informació
pública pel termini de 30 dies, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diaris, al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
pàgina web municipal.

Ajuntament de
Taradell
Expedient: 141/2018 Reparcel·lació pmu-3
Camí de la Font d’en Déu

EDICTE
Per acord de la Junta de Govern de data
14/05/2018 es va acordar l’aprovació inicial
del Projecte de reparcel·lació del polígon
d’actuació Urbanística PMU-3 Camí de la
Font d’en Déu, en la modalitat de cooperació.
Es sotmet a informació pública pel termini
d’un mes a efectes de presentació d’al·legacions. En cas que no se’n presentin, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord exprés.
L’expedient es pot consultar de dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 hores, i
els dilluns a la tarda de 16.00 a 19.00 hores,
al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, c. de
la Vila 45, 2a planta, de Taradell.
Taradell, 21 de maig de 2018.
Lluís Verdaguer Vivet
Alcalde

135200-1188896T

MARINA FAR
VILANOVA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de
la compañía MARINA FAR VILANOVA, SA del
día 25 de mayo de 2018, se convoca a la Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad, a celebrar en
primera convocatoria en el domicilio social el
día 29 de junio de 2018 a las 8.30 horas y en
segunda convocatoria, en su caso, en el mismo
lugar y hora el día 2 de julio de 2018, con el
siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.Aprobación de la gestión social del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2017.
2.Aprobación de las Cuentas Anuales y
aplicación del resultado de la Sociedad,
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2017.
3.Destinar las reservas de la compañía a
compensación de pérdidas.
4.Aprobación de una reducción de capital
social a 0 euros, mediante la amortización de
la totalidad de las acciones de la sociedad, con
la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el
capital social y el patrimonio neto y simultánea
ampliación del capital social, con respeto de
los derechos de suscripción preferente de los
accionistas. La ampliación de capital será con
cargo a aportaciones dinerarias por un importe
máximo de 6.000.000 euros, mediante la
emisión de nuevas acciones nominativas, que
serán emitidas sobre la par por llevar
aparejada una prima de emisión. Delegación a
favor de la administración social de facultades
especiales para la ejecución del aumento.
Modificación del artículo 6 de los Estatutos
Sociales correspondiente.
5.Modificación del artículo 13 de los Estatutos
Sociales, relativo al embargo y la prenda de
acciones.
6.Lectura y aprobación, si procede, del Acta de
la Junta.
En virtud de los artículos 197, 272.2, y 287 de
la Ley de Sociedades de Capital, se informa a
los Accionistas de su derecho a examinar en el
domicilio social y a obtener de forma inmediata
y gratuita las Cuentas Anuales del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2017, que van a
ser sometidas a la aprobación de la Junta, y la
entrega o el envío gratuito del texto íntegro de
las modificaciones propuestas y el Informe
elaborado por el Consejo de Administración
sobre las mismas, referidas en el orden del día.
En L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a 25
de mayo de 2018. DISRAY TRADE, S.L.
representada por (D. Jordi Cornadó Vidal)
Presidente y D. Joan Carles Savall Olivella,
Secretario No Consejero.
119171-1189098L

CONSTRUCCIONES Y
EXPLANACIONES GRAS SA
A08183006
CONVOCATÒRIA DE JUNTA
El Consell d’Administració de la Societat convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària d’accionistes que se celebrarà al domicili social, el dia 29 de
juny de 2018 a les 17 hores en primera convocatòria i el dia 30 de juny,
en el mateix lloc i hora, en segona
convocatòria, per tractar sobre el següent:
ORDRE DEL DIA:
1.Examen i aprovació, en el seu cas,
dels comptes anuals corresponents a
l’exercici de 2017.
2.Proposta d’aplicació de resultats.
3.Nomenament d’auditor per als
exercicis de 2018, 2019 i 2020.
4.Nomenament, en el seu cas, d’un
conseller per substituir el Sr. Pedro
Miret Alsina, vocal del Consell.
5.Precs i preguntes.
Tots els documents que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta estan al
domicili social a disposició dels senyors accionistes, que podran exercitar el dret d’informació prèvia, en els
termes previstos per la Llei de Societats de capital, i sol·licitar-ne el lliurament o enviament gratuït.
Pacs del Penedès, 23 de maig de
2018. El President del Consell d’Administració, José Raventós Gras.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
Secretaria General
Subdirecció General de
Projectes i Expropiacions

107631-1189099L

El text íntegre de l’acord ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 23 de maig de
2018 CVE- Núm. de registre
2018019994.

La capsa on els alumnes de l’institut de Santa Margarida de
Montbui van dipositar divendres cartes i clavells blancs ■ ACN

839324-1188864T

Un 37% de tota la producció
agroalimentària catalana prové de cooperatives. L’increment d’aquesta presència ha
estat constant els últims anys,
un fet que consolida aquest
model de negoci. El sector va
facturar l’any passat 1.600
milions d’euros, una xifra que
calca la del 2016 i que representa una mitjana de 7,5 milions per cada cooperativa. La
Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya (FCAC)
considera que aquest negoci
gaudeix d’una “bona salut” i
assegura que “cada cop més
gent” aposta per comprar
productes de cooperativa.
El president de la FCAC, Ramon Sarroca, va explicar que
l’objectiu és “continuar creixent” i per això vol establir
nous convenis amb les grans
superfícies. “Volem que els
nostres olis i productes estiguin al costat d’altres vint
marques comercials”, va reblar Sarroca. L’assemblea de
la FCAC va ratificar divendres
a Bordils (Gironès) els membres del consell rector de la
federació. ■ ACN

ANUNCI

Es fa públic que es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació
del polígon d’actuació urbanística de
la Modificació Puntual del Pla General
Metropolità a l’entorn de la Travessia
de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà, el qual ha estat aprovat per la
Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 10 de maig
de 2018.

Ajuntament de
l’Ametlla del Vallès
ANUNCI

868608-1188991T

Ajuntament de Sant
Climent de Llobregat

Un 37% de la
producció
agroalimentària
ve de cooperatives

869213-1189029T

ECONOMIA

182181-1189042L
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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 28 DE MAIG DEL 2018

EDICTE
de 23 de maig de 2018, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies
a l’ocupació de les finques afectades
d’expropiació per l’execució del projecte: MB-12049-A1 “Millora local. Millora
de nus. Nova rotonda a l’enllaç Nord de
Tona de la carretera C-17, a l’altura del
PK 52+800, marge dret i adequació del
vial de servei de la carretera C-17, entre el PK 51+300 i el PK 53+530, marge
dret. Tram: Tona”, del terme municipal
de Tona.
Atès que s’ha publicat la relació dels
béns i els drets afectats per l’execució
del projecte: MB-12049-A1 “Millora local. Millora de nus. Nova rotonda a l’enllaç Nord de Tona de la carretera C-17,
a l’altura del PK 52+800, marge dret i
adequació del vial de servei de la carretera C-17, entre el PK 51+300 i el PK
53+530, marge dret. Tram: Tona”, del
terme municipal de Tona, al DOGC
núm. 7596, d’11 d’abril de 2018 i al diari
El Punt Avui, d’11 d’abril de 2018, d’acord amb el que estableix l’article 17 i
següents de la Llei d’Expropiació
Forçosa en relació amb l’article 56 del
seu reglament i portant implícita la declaració d’urgent ocupació en l’aprovació del projecte, segons el que determina l’article 19 del Decret legislatiu
2/2009, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de Carreteres, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt, d’acord amb el que preveu l’article
52, Conseqüència 2, de la Llei esmentada, assenyalar el dia 13 de juny de
2018 a Tona per procedir a la redacció
de les actes prèvies a l’ocupació dels
béns i els drets que s’expropien.
Aquest assenyalament s’ha de notificar
als interessats convocats, que són els
que consten a la relació exposada al
tauler d’anuncis de l’Alcaldia corresponent. També es pot consultar aquest
edicte seguint aquest enllaç https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
Han d’assistir a l’acte els titulars dels
béns i els drets afectats, personalment
o representats per persona degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i
l’últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se
acompanyar, a compte seu, de perits i/o
notari.
El lloc de reunió són les dependències
de l’Ajuntament de Tona. Tot seguit els
assistents es traslladaran, si escau, als
terrenys afectats, per tal de redactar les
actes.
Barcelona, 23 de maig de 2018
Alfred Rulló Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions

