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El govern valencià durà al
TC la sentència de la llengua
L’oposició i les organitzacions acadèmiques i socials reclamen a Camps que respecti la
decisió del Suprem | La resolució judicial desacredita la política secessionista del PP

|

Ester Pinter
VALÈNCIA

El conseller de Cultura, Educació i Esport valencià, Alejandro Font de Mora, va assegurar ahir que el seu govern farà tots els esforços
per recórrer la sentència del
Tribunal Suprem que defensa que el català i el valencià
són la mateixa llengua.
Amb aquest recurs, que ja
no pot dirigir-se a cap altra
instància que el Tribunal
Constitucional, Font de Mora
va afirmar que es pretén “restablir un dret del poble valencià” que està recollit en el
nou Estatut d’autonomia
–que al seu parer, tal vegada
per una qüestió de temps,
no s’ha tingut en compte–,
en el qual “s’estableix clarament que parlem la llengua
valenciana i l’idioma valencià”. El conseller responia
així a la decisió del Suprem
d’anul·lar l’ordre de la Generalitat Valenciana per la qual
el 1995 es va suprimir l’homologació dels títols de coneixement del valencià emesos per la Junta Qualificado-

Manifestació per la dignitat i la unitat de la llengua el 25 d’abril de l’any passat ■ CARLOS LUJÁN

ra de Coneixements del
Valencià als expedits a Catalunya i les Balears per organismes equiparables.
Per contra, mentre la formació ultra Coalició Valen-

Romea, S.A.
Per acord del Consell d’Administració es convoca Junta General Ordinària d’Accionistes, que se celebrarà
al domicili social, carrer Hospital,
número 51, de Barcelona, el dia 17
del mes de maig de 2006, a les
11.30 hores, en primera convocatòria, i, si escau, en segona, l’endemà,
18 de maig, al mateix lloc i a la
mateixa hora assenyalats per a la
primera, d’acord amb el següent:
Ordre del dia
Primer. Examen i aprovació, si
escau, dels Comptes Anuals de la
Societat consistents en el Balanç,
Compte de Pèrdues i Guanys, i la
Memòria corresponents a l’exercici
tancat el 31 de desembre de 2005.
Segon. Aprovació de la gestió del
Consell d’Administració.
Tercer. Acord sobre l’aplicació del
resultat de l’exercici.
Quart. Precs i preguntes.
D’acord amb l’article 144 del Text
Refós de la Llei de Societats Anònimes, al domicili social hi ha a disposició dels Senyors Accionistes els
documents continguts a l’ordre del
dia per a la seva entrega o enviament gratuït segons desitgin.
Barcelona, 31 de març de 2006
El President del Consell d’Administració,
José Manuel Canals Monte

Distribuidora
Digital Catalana, SA
La Junta General i Extraordinària de la societat celebrada el 16-2-2005 va
acordar el trasllat de
domicili de la societat al
carrer Gaspar Fàbregas,
81, 3a. planta. Edifici Imagina d’Esplugues de Llobregat.
Barcelona, 4 d’abril de 2005
El Secretari del Consell,
D. Jaime Ferrus Estopa

Edicte
Atès que amb data 10 de novembre de 2005 l’Ajuntament
de Vallirana va adquirir mitjançant subhasta pública la finca
Selva Negra, alienada a JAIME
PELEGRI BALLESTER i per
derivació contra l’HERETAMENT JACENT DE JAUME
PELEGRI BALLESTER i IGNORATS HEREUS DE SOFIA GIMÉNEZ PEREMARCH.
Atès que aquesta finca es va
inscriure al Registre de la Propietat de Sant Vicenç dels
Horts al Tom 2943, Llibre 233
dels de Vallirana, foli 124 finca
565.
Atès que a banda de zones
verdes i vials existien diverses
parcel·les que el promotor no
havia venut i que per tant
també han passat a ser propietat municipal i que formen part
com a béns patrimonials d’aquest Ajuntament.
Atès que l’Ajuntament de
Vallirana té la voluntat d’alienar
diverses parcel·les, ja que
aquestes no poden ser destinades a prestar cap servei públic.
Atès que han estat redactades les bases que hauran de
regir en la subhasta pública per
l’alienació
de
diferents
parcel·les de la finca matriu de
Selva Negra.
Vistos els articles del 40 al
48 del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals aprovat per
decret 336/88 de 17 d’octubre,
així com els articles 193, 194,
198 i 199 de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya

ciana va qualificar la sentència d’“atemptat gravíssim contra la personalitat
valenciana”, els partits de
l’oposició i diverses organitzacions van exigir al presi-

Llei 8/87 de 15 d’abril i l’article
47.3 k) de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local, Llei
7/1985 de 2 d’abril.
A proposta de l’Alcaldia.
Atès el dictamen favorable
de la Comissió Informativa
celebrada el dia 23 de març de
2006.
El Ple acorda per majoria:
Primer. Aprovar inicialment
les Bases que hauran de regir
per a l’alienació en subhasta
pública de les parcel·les dels
següents carrers:
– Carrer Pintors, 29
– Carrer Vallirana, 32, 37, 42,
60 i 62
– Av. Països Catalans 38, 40,
42
Segon. Publicar-ho al BOP,
DOGC i en un Diari dels de
major tirada, per un termini de
quinze dies naturals, per tal
que les persones interessades
puguin fer les al·legacions que
creguin oportunes a les Bases
aprovades inicialment en
aquest acord.
En cas que no se’n produeixin, s’entendran aprovades definitivament.
Tercer. Iniciar un període de
15 dies naturals per tal que les
persones que estiguin interessades en l’adquisició de les
esmentades parcel·les puguin
fer les ofer tes que creguin
oportunes, seguint les determinacions fixades en les Bases
aprovades en el punt anterior.
Amb el benentès que, en cas
que es produeixin al·legacions
a les Bases, el tràmit de presentació d’ofertes quedarà suspès fins que no es resolguin.
Quar t. Traslladar aquest
acord a Recaptació Municipal i
a Tresoreria.
Vallirana, 31 de març de 2006
L’Alcalde, Josep Alemany i Rigol

dent de la Generalitat, Francisco Camps, que respecti
la sentència del Suprem.
Entre altres coses perquè
està basada en un dictamen
de l’Acadèmia Valenciana

Sant Bernat de Inversiones
Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima
Convocatòria a Junta General
Ordinària d’Accionistes
El Consell d’Administració de SANT BERNAT
DE INVERSIONES, SICAV, S.A. ha acordat
convocar la Junta General Ordinària d’accionistes de la Societat, que se celebrarà a la
seva seu social situada a Mataró, carrer de
Santa Teresa número 63, el dia 24 de maig
de 2006 a les 13.30 hores en primera convocatòria. En cas que no es pogués celebrar
vàlidament la Junta en primera convocatòria
perquè no s’arribés al quòrum d’assistència
requerit per la Llei i els Estatuts, se celebrarà en segona convocatòria el dia 26 de maig
del 2006 en el lloc i l’hora indicats, amb el
següent
ORDRE DEL DIA
1) Examen i aprovació, si escau, de la
Memòria, Balanç, Compte de Pèrdues i
Guanys i Informe de Gestió corresponents a
l’exercici finalitzat el 31 de desembre de
2005.
2) Aprovació, si escau, de la gestió del
Consell d’Administració durant l’esmentat
exercici 2005.
3) Aprovació, si escau, de la Proposta d’Aplicació de Resultats de l’exercici 2005.
4) Cessament i nomenament, si escau, de
nous consellers.
5) Nomenament d’auditors.
6) Autorització per documentar, executar
i, si s’escau, subsanar els acords de la
Junta.
7) Precs i preguntes.
8) Redacció, lectura i aprovació de l’acta
de la Junta.
Es recorda als senyors accionistes, respecte del dret d’assistència, que podran
exercir-lo de conformitat amb el que preveuen els Estatuts Socials i la legislació
aplicable, i es podrà examinar al domicili
social, o sol·licitar-ne l’entrega o l’enviament
gratuït, la documentació relativa als acords
que hauran de ser sotmesos a l’aprovació de
la Junta d’Accionistes i, en especial, els
comptes anuals de l’exercici 2005, l’informe
de gestió i l’informe de l’auditor de comptes.
Mataró, 23 de març de 2006
El Secretari del Consell d’Administració
Sr. José Palomeras Pagés

Agbar Incendios, S.A.
La Junta d’accionistes celebrada
el 4-4-06 va acordar el trasllat de
domicili de la societat a l’Avinguda Baix Llobregat, 4 d’Esplugues
de Llobregat. Un Administrador,
Sr. Carles Sumarroca Claverol.
Barcelona, 4-4-06.

de la Llengua, un òrgan de la
Generalitat.
Joan Ignasi Pla, del
PSPV, va instar el govern
valencià a deixar treballar
de manera tranquil·la la jus-

tícia i a optar pel “camí de
l’ús i la promoció del valencià”. En el mateix sentit es
van pronunciar des d’Esquerra Unida després d’acusar el Consell de “judicialitzar” els assumptes relacionats amb la llengua.

Estalvi de diners i temps
Tant des del Bloc Nacionalista Valencià com des
d’Acció Cultural del País Valencià, l’organització que va
recórrer al Suprem juntament amb la Intersindical
Valenciana, van coincidir
que la sentència desacredita la política secessionista
del PP. El secretari general
del Bloc, Enric Morera, va
proposar al govern que s’estalviï els diners de fer un recurs al Constitucional, ja
que no prosperarà. De fet, ja
existeix una sentència del
TC del 1997 en la qual es reconeix la unitat de la llengua. Per la seva part, el secretari general d’Acció Cultural, Eliseu Climent, va
qualificar la sentència de
victòria que ha trigat onze
anys i que liquida tota la política lingüística del PP i
converteix en lletra morta
el pacte per l’Estatut entre
el PP i el PSOE que volia
consagrar el secessionisme
lingüístic.
Tant Esquerra Republicana com Diego Gómez, president de la Federació Escola
Valenciana, van celebrar
que s’hagi imposat la raó,
mentre el professor i membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua Rafael Alemany valorava que de nou la
justícia hagi reconegut la
unanimitat científica. ■

