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ESTRELA DE SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Complement de convocatòria de Junta General Ordinària 

Per la sol·licitud formulada pels senyors accionistes de la companyia senyora
María Dopazo García i senyor Fernando Pereiro García, i en compliment del que
estableix l'article 97.3 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre i modificat per la Llei
19/2005, de 14 de novembre, sobre la societat anònima europea domiciliada a
Espanya; es publica el present complement a la convocatòria publicada el passat
28 d'agost de 2009 de la Junta General Ordinària, que se celebrarà a Barcelona, al
domicili social, el pròxim dia 29 de setembre a les deu hores, en primera convoca-
tòria, i, si escau, el dia 30 de setembre, al mateix lloc i a la mateixa hora, en sego-
na convocatòria, afegint els següents punts literals a l'ordre del dia publicat: 

- Informe de l'Administrador sobre l'abast i conseqüències econòmiques i fiscals
per la primera aplicació del nou Pla General Comptable. 

- Informe de l'Administrador sobre operacions vinculades en l'exercici: identifi-
cació d’aquestes i determinació dels preus de mercat aplicats. 

- Aprovació o reprovació, segons escaigui, de la gestió de l'administrador en
aquests extrems. 

En virtut d'això, la Junta General Ordinària que s’ha de celebrar al domicili
social el pròxim dia 29 de setembre a les deu hores, en primera convocatòria, i, si
escau, el dia 30 de setembre, al mateix lloc i a la mateixa hora, tindrà el següent 

ORDRE DEL DIA 
Primer. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i de la proposta d'a-

plicació del resultat, tot això referit a l'exercici tancat a 31 de març del 2009. 
Segon. Examen i aprovació, si escau, de la gestió de l'òrgan d'administració

durant l'exercici tancat a 31 de març de 2009. 
Tercer. Nomenament de l'Auditor de comptes de la companyia. 
Quart. Informe de l'Administrador sobre l'abast i conseqüències econòmiques i

fiscals per a la primera aplicació del nou Pla General Comptable. 
Cinquè. Informe de l'Administrador sobre operacions vinculades en l'exercici:

identificació d’aquestes i determinació dels preus de mercat aplicats. 
Sisè. Aprovació o reprovació, segons escaigui, de la gestió de l'administrador en

aquests extrems. 
Barcelona, 4 de setembre del 2009

L'Administrador Únic, senyor Javier Szarfer Wajnryb
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Anunci dissolució de la societat

A l’Assemblea General Extraor-
dinària de socis d’aquesta coo-
perativa, celebrada el dia 19 de
setembre del 2008, es van
prendre els acords de dissolu-
ció de la societat, obertura del
període de liquidació i nome-
nament dels socis senyors Pío
Montaña Pineda, Ramon Sala
Taña, Josep Brunet Pujals,
Ramon Roquer Mas i Pere Suri-
ñach Tordera, com a liquida-
dors solidaris de la societat.
Aquesta mesura es fa pública,
als efectes legals, per a conei-
xement general de les persones
interessades.

Seva, el dia 2 de setembre del
2009. Un liquidador, Pío Mon-

taña Pineda
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La Fundació Universitat Cata-
lana d’Estiu CONVOCA CON-
CURS PÚBLIC per a l’adjudi-
cació del contracte de redac-
ció del projecte arquitectònic
i direcció de les obres de
rehabilitació del Centre
Transfronterer d’Estudis Pau
Casals amb residència de la
Universitat Catalana d’Estiu.
Informació del concurs:
www.uce.cat
Projecte cofinançat pel
FEDER

Barcelona,
7 de setembre del 2009

Andorra firma acords amb
sis països per ser exclosa de
la llista de paradisos fiscals
| El Principat acorda intercanviar informació financera per complir les exigències
del G-20 | El cap de govern dóna prioritat a França per iniciar la cooperació

Joan Antoni Guerrero
ANDORRA LA VELLA

El govern andorrà va apro-
var ahir el text del primer
acord d’intercanvi d’infor-
mació fiscal que signarà
amb França després de les
exigències que Nicolas
Sarkozyvaexpressaraprin-
cipis d’any fins al punt
d’amenaçar amb la seva di-
missió com a copríncep del
país. Andorra ha aprovat
aquest mateixa setmana
una llei que regula aquests
intercanvis amb l’objectiu
de ser exclosa de la llista de
paradisos fiscals, i ahir
s’anunciava que s’està bus-
cant una data per signar
l’acord amb el país veí abans
de la cimera del G-20 a Pitts-
burgh a finals de mes.

El cap de govern, Jaume
Bartumeu, va comunicar a
més que, a banda de l’acord

cap d’aquests acords fins
que abans no s’hagi fet amb
França, país al qual es dóna
prioritat.

Pel que fa a l’Estat espa-
nyol, Bartumeu va comen-
tar que l’acord també es
podrà signar i confia que es

faci abans de la cimera del
G-20. En tot cas, el govern
ha obtingut el compromís
del ministre espanyol
d’Afers Exteriors, Miguel
Ángel Moratinos, que Espa-
nya anunciarà a la cimera
que Andorra ha fet els deu-
res i que compleix amb les
expectatives.

Tot i no revelar el contin-
gut dels acords, Bartumeu
va comentar que els textos
respecten els principis bà-
sics de l’OCDE i que “el
marge de negociació ha
estat molt estret”. En tot
cas, va dir que s’ha procurat
obtenir els acords “que
menys dolor introdueixin
en el nostre sistema econò-
mic actual”. El líder andorrà
es va mostrar convençut
que, després de la llei, “An-
dorra no sortirà condemna-
da del G-20 per no complir
els compromisos”. ■

amb França, Andorra ja ha
consensuat textos amb cinc
païsosmés, l’Estatespanyol,
Àustria, Bèlgica, San Mari-
no i Mònaco, i, així mateix,
que està a punt de fer el ma-
teixambItàlia.Arabé:vaco-
mentar que no se signarà
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El govern andorrà ha pospo-
sat l’aprovació de la reforma
fiscal que ha d’introduir nous
impostos al sistema econò-
mic. El cap de govern va co-
municar ahir que ha donat un
termini d’entre deu i quinze
dies als diferents grups par-
lamentaris perquè aportin
les seves propostes de millo-
ra del text que els ha fet arri-
bar. En tot cas, està previst
d’enviar com més aviat millor
a tràmit parlamentari el pa-

Posposen la reforma fiscal
quet de tres lleis que suposa-
ran l’establiment de l’impost
de societats, el de les rendes
dels no residents i el de les
activitats econòmiques, que
es refereix als professionals
liberals i als autònoms.
Aquesta reforma també és
necessària per eliminar la
doble imposició que alguns
països apliquen als professio-
nals establerts a Andorra, ja
que té la consideració de pa-
radís fiscal.

TANTXTANT

Directiusdeconfiança
executivaalsectorpúblic

En un món de complexitats creixents el rol de
l’administració pública és un factor clau per a la
competitivitat d’un país. La política viu massa

sovint donant l’esquena a la gestió i aquest és un
error que cal corregir si volem anar endavant.

Les organitzacions i empreses públiques són l’eina
executiva i operativa de la política. Es tracta de l’em-
presa més important d’un país en termes d’impacte,
de la qualitat de la seva gestió en depenen la competi-
tivitat i les possibilitats d’èxit de tota la resta.

¿No és tant o més important l’assoliment dels ob-
jectius de les organitzacions i empreses públiques
que els beneficis de qualsevol empresa cotitzada o de
capital privat? Ens cal una política valenta i transpa-
rent, que garanteixi el dret dels ciutadans a tenir la
millor administració pública possible, motivadora i
exigent alhora amb les persones que hi treballen.

La majoria són excel·lents professionals, que, mal-
auradament, de manera massa habitual es veuen ar-
rossegats per la desídia, la falta de motivació, la

manca d’objectius i de
definició que la política
a través d’una direcció
obsoleta els imprimeix.
És per això que fan falta
bons directius que s’en-
carreguin d’evitar

aquestes situacions tan adverses a totes les persones
que treballen a l’administració i tan contraprodu-
ents per l’impacte que produeixen al conjunt de la
societat.

La política necessita incorporar un element nou,
fort i potent, una nova concepció del directiu públic,
un directiu amb les mateixes competències o més
que els directius de l’empresa privada. Que se li
pugui exigir el mateix, que se li demanin els matei-
xos graus de coneixement i de responsabilitats a
l’hora de conduir les organitzacions, que estigui re-
munerat de manera anàloga.

Tot això només serà possible quan la confiança
executiva prevalgui per sobre de la confiança política
que actualment es demana al directiu públic, quan
els millors directius de l’empresa privada puguin
també tenir en compte la possibilitat de dedicar la
seva tasca i el desenvolupament professional dins
una organització o empresa pública.

La prevalença de la confiança política genera un
mercat de directius ineficient, gens transparent ni
competitiu.

JordiJoly

La prevalença de la
confiança política
genera un mercat de
directius ineficient

Llicenciat en ciències polítiques

ElPopularampliael
capitalen500milions

que presenti el mercat per
reforçar la seva solvència
davant un possible deterio-
rament de les condicions
econòmiques”.

El president de l’entitat,
Ángel Ron, va destacar que
aquestes operacions refor-
cen el capital i és el que per-
metrà a l’entitat bancària
“afrontar amb més confi-
ança el cicle advers de l’eco-
nomia, fer més préstecs i
atraure més dipòsits”.

El termini de l’emissió
d’obligacions és de quatre
anys, en què l’inversor re-
brà una retribució d’un 7%
nominal durant el primer
any de vida i l’Euríbor a 3
mesos més 4% a partir del
segon any de vida fins a la
data del venciment. ■

| Banco Popular
també farà una
emissió d’obligacions
de fins a 700 milions

Redacció
MADRID

Banco Popular augmenta-
rà el seu capital entre
1.000 i 1.200 milions d’eu-
ros a través d’una amplia-
ció de capital de 500 mili-
ons i una emissió d’obliga-
cions convertibles de 700
euros com a màxim.

Segons va informar ahir
l’entitat, els fons resultants
d’aquesta operació s’utilit-
zaran per “continuar el seu
creixement orgànic i bene-
ficiar-se de les oportunitats


