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Fernández Verdes
sustituye a Alemany
en Abertis
La italiana Atlantia se incorporará al órgano
de dirección en un periodo de dos meses
EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

Hochtief –filial alemana de la
constructora ACS desembarcó
ayer en el consejo de administra
ción de la concesionaria de in
fraestructurasAbertis.Traselce
se de todo el anterior consejo de
administración –salvo los inde
pendientes, Hochtief nombró a
10 consejeros provenientes del
equipo directivo de la empresa
alemana.
La operación se produce des
puésdequetriunfaralaopa(ofer
ta pública de acciones) lanzada
de forma conjunta entre Atlantia
y ACS sobre Abertis. La opa ha
implicado la salida del capital de
Criteria Caixa, que era el anterior
principal accionista. En dos me
ses está previsto que se ejecute el
acuerdo entre la italiana Atlantia
y ACS para que se queden con la
concesionaria Abertis. En ese

momento es cuando los conseje
ros de Atlantia se incorporarán al
órgano de dirección.
Los cambios aprobados ayer
implican que Salvador Alemany
abandona el cargo de presidente
de Abertis después de 20 años
vinculado a la compañía. Es sus

Los retos de futuro
son la disputa con el
Estado por valor de
2.603 millones y el fin
de las concesiones
tituido por Marcelino Fernández
Verdes, consejero delegado de
ACS y Hochtief y una de las
personas de más confianza de
Florentino Pérez, presidente de
la constructora.
En un comunicado remitido

ayer a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV),
Abertis informó también que Jo
séAljarosemantienecomoelpri
mer ejecutivo de la compañía,
cargo que ocupa desde que el an
terior consejero delegado, Fran
cisco Reynés, abandonó la em
presa para incorporarse a Gas
Natural Fenosa.
En los próximo meses, Abertis
debe enfrentarse a diversos retos
especialmente en el mercado
español como la resolución de la
batalla judicial, por la que la
compañía solicita una indemni
zación al Estado de 2.603 millo
nes de euros por el menor tráfico
del previsto en las autopistas. El
segundo gran reto es la finaliza
ción de parte de las concesiones
en España. La primera es la del
tramo valenciano de la AP7 que
vence en el 2019.
La salida de Salvador Alemany
delacompañíacierraunlargope
riodo que se inició en 1998 cuan
do fue nombrado consejerodi
rector general de Acesa. Durante
la etapa que lideró Alemany la
empresa, Acesa se fusionó con
Áurea y lanzó una opa sobre
Iberpistas, que tuvieron como re
sultado la creación de Abertis.
Salvador Alemany (Barcelona,
1944) es economista y censor ju
rado de cuentas. Ayer el consejo
de administración de Abertis le
agradeció la gran dedicación, los
servicios prestados y la diligencia
en el desempeño de su cargo.c
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Repsol deja el consejo
de Gas Natural tras
vender su 20% a CVC
D. ÁLVAREZ Barcelona

Repsol anunció ayer que ha for
malizado la venta de su participa
ción del 20,072% de Gas Natural a
la sociedad Rioja Bidco Sharehol
dings, controlada por la gestora
británica de fondos CVC y en la
que también participa la familia
March. La transacción asciende a
3.816,3 millones, tal y como se
acordó en febrero pasado. En con
secuencia, la petrolera ha dejado
sus tres puestos en el consejo de
Gas Natural, que pasan a estar
ahora ocupados por Rioja Bidco.
Los consejeros designados a
propuesta del nuevo accionista de
referencia son Javier de Jaime
Guijarro, José Antonio de Torres
de Silva López de Letona y Juan
Arbide Estensoro.
Los dos primeros serán también
miembros de la comisión ejecuti
va. Además, se ha nombrado a
Francisco Belil miembro de la co
misión de auditoría y a Ramon
Adell, miembro de la comisión de
nombramientos y retribuciones,
en sustitución de la exministra
Cristina Garmendia, que hasta

ahora ocupaba ambos puestos.
Sigue pendiente, por otra parte,
la suscripción de un nuevo pacto
de accionistas entre CriteriaCai
xa, que continúa controlando un
24,4% y los fondos GIP, que ya to
mó un 20% en el 2016, y Rioja Bid
co, que acaba de desembarcar con
otro 20%. CVC es mayoritario en
RiojaBidco,perotambiénessigni
ficativa la presencia de Corpora
ción Financiera Alba, sociedad de
inversión de la familia March, que
ha invertido 500 millones en la
operación y ahora controla de for
ma indirecta algo más de un 5% de
la compañía que preside Francis
co Reynés. Ayer, Alba comunicó a
la CNMV que se compromete a
permanecer en Gas Natural du
rante al menos siete años, hasta el
2025. En el caso de querer vender
antes de ese plazo debería conce
der derecho de tanteo a CVC, que
incluso podría bloquear la venta.
Sin embargo, CVC podrá promo
ver “en cualquier momento” la
transmisión de la totalidad o parte
de su participación. Las dos partes
se comprometen a darse una op
ción preferente de compra. c
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Ajuntament de Sentmenat
ANUNCI
Sobre l'aprovació de l’Avanç del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Sentmenat i
del Programa de participació ciutadana i l’acord
d’iniciar els treballs de formulació de la revisió del
vigent PGOU i substituir-lo per un POUM
El Ple de l’Ajuntament de Sentmenat, en sessió
extraordinària del dia 5 d’octubre de 2017, va
acordar l’aprovació de l’Avanç del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Sentmenat redactat per
l’equip de Jornet Llop Pastor, SLP amb tots els
seus documents i plànols continguts i del Programa de participació ciutadana. També va acordar
l’inici dels treballs de formulació de la revisió del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Sentmenat (aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 16 de setembre
de 1998 i publicat en el "DOGC" el 4 de novembre
de 1998) i substituir-lo per un Pla d’Ordenació
urbanística municipal.
El que es fa públic en el termini de trenta dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la seva
publicació en el "Butlletí Oficial de la Província", al
"Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya", a dos
diaris de la premsa periòdica de més divulgació
en l’àmbit municipal, a més del tauler d’anuncis de
l’ajuntament i a la pàgina web municipal, fent constar que el Programa de participació ciutadana i
l’Avanç de planejament es podran consultar durant l’esmentat termini a les dependències de
l’Ajuntament de Sentmenat, per tal que tot interessat pugui formular les consultes que estimi oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions que estimi adients.
A tal efecte els documents esmentats es troben
a les dependències municipals a l’Àrea de Territori
(segona planta de l’edifici consistorial) per ser
consultats en horari d’atenció al públic: matins de
dilluns a divendres de 10 a 13 hores.
Sentmenat, a 10 de maig de 2018 – Núria
Colomé i Rodríguez, Alcaldessa de Sentmenat.

Ajuntament de Mataró
ANUNCI
L’Ajuntament en sessió de Ple de 10 de maig de
2018 adoptà, amb el quòrum exigit per la llei, el
següent acord:
- Rectificar el segon acord del Ple de l’Ajuntament de 12 d’abril de 2018, pel qual es prorroga
per un any més, fins el 7 de juliol de 2019, la
suspensió de la tramitació de l’atorgament de
llicències i altres autoritzacions dins el mateix
àmbit de la publicació efectuada en motiu d’iniciar
els estudis i treballs per la modificació del planejament urbanístic, al "BOPB" de 7 de juliol de 2017,
de forma que ha de dir:
"Prorrogar per un any més, fins el 7 de juliol de
2019, la suspensió de la tramitació de l’atorgament
de llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions per a la divisió horitzontal, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament, instal·lacions o ampliacions d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, a l’àmbit dels
polígons industrials, tal i com està delimitada en el

plànol I.2 de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació aprovada inicialment, d’acord amb els
articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d'urbanisme
i, amb les excepcions previstes a l’article 102.4 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme."
Per aquest motiu s'inicia un període d'informació pública d’un mes, des del dia següent al de
la publicació del present anunci al "Butlletí Oficial
de la Província", a fi que es pugui aportar per qui
interessi reclamacions o suggeriments.
La documentació bàsica es pot consultar a
www.mataro.cat apartat l’Urbanisme i la publicació
íntegra de l’acord, es pot consultar a www.mata
ro.cat, a l’apartat Seu electrònica al taulell d’edictes durant el seu període d’exposició.
L’expedient és a disposició de qualsevol interessat, al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, (c. de
Pablo Iglesias, 63, 2n) de dilluns a divendres de 9
a 14 hores.
Contra l’acord que posa fi a la via administrativa
podreu interposar els següents recursos:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu,
previ al recurs contenciós-administratiu, davant
del mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la
recepció de la present notificació.
- O bé, directament recurs al Tribunal Superior
de Justícia, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la present
notificació, davant del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol
altre si ho considereu convenient.
Mataró, el 10 de maig de 2018. – La regidora
delegada d'Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura Núria Moreno Romero.

cisar, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, que, no obstant això,
es podran tramitar instruments o atorgar llicències
fonamentades en el règim vigent, que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment.
La documentació restarà exposada al públic pel
termini d’un mes, als efectes de l’art. 23.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en el Departament
d'Informació i Documentació de la Gerència
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (Av. Diagonal,
núm. 230, planta segona. Horari d’atenció al
públic: consultar-lo en el lloc web: http://ajunta
ment.barcelona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat
d'Informació Urbanística, clicant "Cita prèvia per a
informació presencial").
Per tal de donar compliment al punt 2 del citat
article 23, i als efectes de garantir l’accés per mitjans, telemàtics també podrà consultar-se en l’esmentat lloc web, dins l'apartat d'Informació
Urbanística, accedint al Cercador de Planejament,
Qualificacions i Convenis.
Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l’última de les dues publicacions obligatòries (en el "Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona" i en un dels diaris de més
divulgació), podeu examinar-lo i presentar les
al·legacions que considereu pertinents.
Contra l’acord de suspensió, es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos des de l'endemà de
l’esmentada publicació al "Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona".
Barcelona, 17 de maig de 2018. – El secretari
general, Jordi Cases i Pallarès.

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

ANUNCI

Exp. núm. 18PL16547
La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat,
en sessió celebrada el 16 de maig de 2018, ha
adoptat el següent acord:
Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article
66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la
Modificació puntual del PGM en sòls de la UA-5 i
part de la UA-3 de l'MPGM en l'àmbit de l'Avinguda de l'Hospital Militar Farigola, d’iniciativa municipal; exposar-la al públic pel termini d’un mes; suspendre, de conformitat amb l’article 73.2 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) i d’acord amb
les determinacions de l’informe de la Direcció de
Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i
a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord,
les autoritzacions que habilitin l’enderroc de construccions, l'atorgament de llicències d'edificació
de nova planta, les que comportin una intervenció
global en els fonaments o en l'estructura de l'edifici, i les que impliquin substitució de l'edifici, encara que es mantingui la façana o algun element estructural, en els àmbits delimitats i grafiats en el
plànol de suspensió que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat
article 73 del TRLU; determinar, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de
suspensió serà, com a màxim, de dos anys, a
comptar des de la publicació en el "Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona" d’aquest acord; pre-

Exp. núm. 18PL16576
La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat,
en sessió celebrada el 16 de maig de 2018, ha
adoptat el següent acord:
Suspendre en l’àmbit de la UA1 i UA2 del Pla especial d’ordenació de la mançana del passatge
Conradí, de conformitat amb l’article 73.1 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les
determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord,
la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació
d’obra nova, de gran rehabilitació, increments de
volum o sostre, les autoritzacions que habilitin per
a la intervenció amb modificació de la façana dels
edificis i l’enderroc de construccions; precisar que
aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’una
Modificació de Pla General Metropolità a l’àmbit
de referència; determinar que l’àmbit de
suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol de
suspensió que figura en l’expedient, elaborat de
conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73
del TRLU; determinar, també, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de
suspensió serà, com a màxim, d’un any, a comptar

des de la publicació al "BOPB" d’aquest acord; i
publicar el present acord en el "Butlletí de la
Província de Barcelona".
La documentació restarà exposada als efectes
de l’article 23.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en el Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, (Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari d’atenció al públic: consultar-lo en el lloc web:
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana, a
l’apartat d’Informació Urbanística, clicant "Cita
prèvia per a informació presencial").
Per tal de donar compliment al punt 2 del citat
article 23, i als efectes de garantir l’accés per mitjans telemàtics, també podrà consultar-se en l’esmentat lloc web dins de l’apartat d’Informació
Urbanística, accedint al Cercador de Planejament,
Qualificacions i Convenis.
Contra el present acord de suspensió, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos, des de l’endemà de la
publicació al "BOPB" ("Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona").
Barcelona, 17 de maig de 2018. – El secretari
general, Jordi Cases i Pallarès..

Técnicas y Terapéuticas
Médicas, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
16 de la Compañía Técnicas y Terapéuticas
Médicas, S.A. y en virtud del acuerdo del Consejo
de Administración de la misma, por la presente se
convoca a los señores accionistas de la Compañía
a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en
el domicilio social, sito en Barcelona Avenida de
Vallcarca nº 127, el próximo 25 de junio 2018, en
primera convocatoria a las dieciocho horas y en
segunda convocatoria para el día 26 de junio de
2018 a las 18:30 horas, y en la que serán objeto de
debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de
las Cuentas Anuales, Memoria, Estado de cambios
de patrimonio neto del año económico del 2017, y
del informe de Gestión de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación de la
aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de
la gestión del Consejo de Administración de la
Compañía correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Disolución de la sociedad.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar
los acuerdos que se adoptan.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en
su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho que corresponde a
todos los accionistas de obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,
según lo previsto en el art. 272 del Real Decreto

Legislativo de 1/2010, de 2 julio, y el derecho
corresponde a todos los accionistas de examinar
en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación propuesta y el informe sobre la
misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.
Barcelona, a 15 de mayo de 2018.– Secretario
del Consejo de Administración.

Ajuntament de Barcelona
ANUNCI
Exp. núm. 18PL16565
La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat,
en sessió celebrada el 16 de maig de 2018, ha
adoptat el següent acord:
Suspendre en l’àmbit de la UA1 i UA2 del Pla especial d’ordenació de la mançana del passatge
Conradí, de conformitat amb l’article 73.1 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les
determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord,
la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació
d’obra nova, de gran rehabilitació, increments de
volum o sostre, les autoritzacions que habilitin per
a la intervenció amb modificació de la façana dels
edificis i l’enderroc de construccions; precisar que
aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’una
Modificació de Pla General Metropolità a l’àmbit
de referència; determinar que l’àmbit de
suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol de
suspensió que figura en l’expedient, elaborat de
conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73
del TRLU; determinar, també, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de
suspensió serà, com a màxim, d’un any, a comptar
des de la publicació al "BOPB" d’aquest acord; i
publicar el present acord en el "Butlletí de la
Província de Barcelona".
La documentació restarà exposada als efectes
de l’article 23.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en el Departament d'Informació i
Documentació de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, (Av. Diagonal, núm. 230, planta
segona. Horari d’atenció al públic: consultar-lo en
el lloc web: http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana, a l’apartat d’Informació Urbanística, clicant "Cita prèvia per a informació presencial").
Per tal de donar compliment al punt 2 del citat
article 23, i als efectes de garantir l’accés per mitjans telemàtics, també podrà consultar-se en l’esmentat lloc web dins de l’apartat d’Informació
Urbanística, accedint al Cercador de Planejament,
Qualificacions i Convenis.
Contra el present acord de suspensió, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos, des de l’endemà de la
publicació al "BOPB" ("Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona").
Barcelona, 17 de maig de 2018. – El secretari
general, Jordi Cases i Pallarès.

