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Formaran part d’un òrgan consultiu dedicat a incentivar el desenvolupament de la societat de la informació

Fainé, Colomer i Serra assessoraran
el grup Telefónica en nous projectes

presidència en la recerca de
projectes conjunts que contribueixin al desenvolupament de
la societat de la informació a
Catalunya. Aquest interès neix,
segons el grup, pel fet que Catalunya representa a l’Estat un
territori “que presenta un mercat altament receptiu a la innovació i als avenços tecnològics”.
En la mateixa líD E C AT A L U N YA D E T E L E F Ó N I C A
nia, l’operadora va
remarcar
que
President
aquest nou òrgan
Isidre Fainé, vicepresident de Telefónica i director general de La Caixa
“reflecteix l’interès
de Telefónica per
mantenir
permaVicepresidents
nentment obertes
Carles Colomer, conseller de Telefónica i president primer de The Colomer
noves vies de col·laGroup
boració amb la societat catalana i per
Narcís Serra, president de la fundació CIDOB i exvicepresident del govern
fomentar la contricentral i exministre de Defensa
bució de l’empresa
al desenvolupament
Vocals
econòmic de CataAntoni Massanell, conseller de Telefónica i director general adjunt de La Caixa
lunya”.
El consell també
Julio Linares, president de Telefónica España
està integrat per
Javier Aguilera, conseller delegat de Telefónica Móviles España
destacats representants dels àmbits
Enric Banda, director general de la Fundació Catalana per a la Recerca
sociocultural, acaVicente López, catedràtic de Ciències de la Computació i Intel·ligència
dèmic i econòmic
Artificial a la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
de Catalunya. Així
doncs, al costat del
Xavier Sala i Martí, professor d’economia de la Universitat de Columbia
president i els viceRamón Salabert, president de Consultores Associados i tinent d’alcalde
presidents figuren
de Planificació, Economia i Hisenda a l’Ajuntament de Cornellà
com a vocals AntoTeresa Serra, diputada al Parlament de Catalunya i presidenta de Telecities
nio Massanell, Julio
Linares, Javier AguiRolf Tarrach, catedràtic de Física Teòrica a la Universitat de València,
lera, Enric Banda,
expresident del CSIC i membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
Vicente López, Xavide Barcelona
er Sala, Ramon SaImma Tubella, professora i investigadora de la UOC, especialitzada en comunicació
labert, Teresa Serra,
i societat de la informació i codirectora del projecte Internet Catalunya
Rolf Tarrach i Imma
Tubella.
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Es crea el consell de Catalunya, compost per 13 membres
Redacció
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Un total de tretze catalans assessoraran l’operadora que
presideix César Alierta en nous
projectes d’innovació i avanç
tecnològic mitjançant el consell de Catalunya de Telefónica.
Isidre Fainé –vicepresident de
l’operadora i director general
de La Caixa– presidirà aquest
consell i tindrà com a vicepresidents Carles Colomer –conseller de Telefónica i president
de The Colomer Group– i Narcís Serra –president de la fundació CIDOB, exvicepresident
del govern central i exministre
de Defensa– (vegeu quadre).
Telefónica, que va celebrar
ahir a Barcelona la seva reunió
quinzenal de la comissió delegada presidida per Alierta, va
fer pública la composició del
seu consell de Catalunya, la
constitució del qual va ser
aprovada al gener pel consell
d’administració de la companyia.
L’operadora va informar que
aquest consell català neix amb
la vocació d’assessorar permanentment el consell d’administració de Telefónica i la seva

Isidre Fainé

Carles Colomer

Narcís Serra

Lemierre aposta per la
transparència si accedeix
a la direcció de l’FMI
Gordon Brown anunciarà el candidat
europeu al càrrec dilluns que ve
Redacció
LONDRES

El francès Jean Lemierre, rival
del ministre espanyol en funcions Rodrigo Rato per dirigir

el Fons Monetari Internacional (FMI), va parlar ahir de la
importància de la transparència en el funcionament de les
institucions multilaterals.
Lemierre, que actualment
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JETFIL, S.L. Unipersonal (Societat absorbent)
TEFIL, S.L. Unipersonal (Societat absorbida)
Anunci de fusió
El soci únic de les societats JETFIL, S.L. Unipersonal i TEFIL, S.L. Unipersonal, assumint
les funcions de Junta General Ordinària i Universal, celebrades el dia 31 de març de
2004, va acordar per unanimitat la fusió per absorció de les societats Jetfil, S.L. Unipersonal i Tefil, S.L. Unipersonal, amb dissolució sense liquidació de la societat
absorbida, i el traspàs a títol de successió universal del seu patrimoni a l'absorbent
Jetfil, S.L. Unipersonal; també es van aprobar per unanimitat els balanços de fusió de
les societats intervinents en data 31 de desembre de 2003. Els efectes comptables
de la fusió es produiran a partir de l'1 d'abril de 2004. Tot el que s’ha referit anteriorment en els termes del projecte de fusió que van subscriure els administradors de
les societats intervinents el dia 12 de març de 2004 i es va dipositar el dia 24 de
març de 2004 al Registre Mercantil de Barcelona.
Com a conseqüència de la fusió el capital de la societat Jetfil, S.L. Unipersonal es
va ampliar en 70.875 euros. La relació de canvi és: per cada 60,10 euros de capital
nominal de Tefil, S.L. Unipersonal es rebran 17,5 euros de capital nominal de Jetfil,
S.L. Unipersonal.
Es fa constar el dret que tenen els socis i creditors de totes les societats d'obtenir
el text íntegre de l'acord adoptat i els balanços de fusió, així com el dret d'oposició
que correspon als creditors de cadascuna de les societats, en el termini d'un mes i
en els termes establerts en l'article 243 de la Llei de Societats Anònimes.
Terrassa, 31 de març de 2004
El Consell d'Administració de Jetfil, S.L. Unipersonal: Don Juan Alcaraz Vives, José
María Aurell Ferrer i Don Joaquín Aurell Llobell. El Consell d'Administració de Tefil,
S.L. Unipersonal: Don Juan Alcaraz Vives, José María Aurell Ferrer
i Don Joaquín Aurell Llobell

Així, Brown està
en converses amb
els representants no
europeus del Fons,
format per 184
membres, i té l’objectiu d’anunciar la
seva decisió durant
la reunió del BERD a
Londres, una setmana abans que l’FMI
celebri a Washington la seva assemblea semestral. No
obstant, fonts properes al procés no
van descartar que
l’anunci es retardi si
Brown no dóna per
acabades les consulTHIERRY CHARLIER / AP
Jean Lemierre, president del BERD
tes.
Des de la creació
presideix el Banc Europeu de aquest organisme celebrarà di- de l’FMI, fa més de mig segle, el
Reconstrucció i Desenvolupa- lluns que ve a Londres. Precisa- director d’aquest organisme ha
ment (BERD), va fer aquestes ment dilluns està previst estat sempre un europeu,
declaracions al presentar els anunciat el nom del candidat mentre que la presidència del
objectius de l’assemblea que europeu a dirigir l’FMI; a la Banc Mundial (BM), la seva ins.
......................
....................... pràctica, la designació del can- titució germana, l’ha ocupada
didat equivaldria al seu nome- un nord-americà.
nament.
El ministre espanyol en funSHERIDAN, S.A.
cions, amb un perfil polític,
La Junta General Extraordinària i UniverBrown decidirà
compta amb el suport de l’Asal de la Companyia, celebrada el dia 2912-2003, va adoptar, per unanimitat, el
El dia 3 d’abril el Consell de mèrica Llatina i de països eusegüent acord: traslladar el domicili
Ministres d’Economia de la ropeus com Àustria, Luxemsocial a Travessera de Gràcia 44-46, 1r
Unió Europea (Ecofin) no va burg i Bèlgica, mentre que Le4a, 08021 Barcelona. L'Administradora
aconseguir consensuar un únic mierre, amb un perfil emicandidat i va designar Rato i nentment tècnic, té el suport
Lemierre com a possibles di- d’Alemanya i França.
NEWTON 21, S.A.
rectors de l’FMI. Davant la disDurant la presentació de la
Per acord de la Junta General Extraordinària i Universal d’Accionistes, celejuntiva, el consell va decidir reunió anual del BERD a Lonbrada el dia 14 d’abril del 2004, s’ha
que Gordon Brown, ministre dres Lemierre no va voler endecidit ampliar l’objecte social al
comerç a l’engròs de tot tipus d’objecbritànic i president del comitè trar a valorar les opcions de la
tes i productes de perruqueria. Barceinterí del Fons, obrís un perío- seva candidatura. “El procés no
lona, 15 d’abril del 2004.
de de consultes.
està en les meves mans”, va dir.

