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EDICTE
de 24 de febrer de 2011, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenya-
la dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades
d’expropiació per l’execució del projecte TM00509.6A2-C1, “Projecte d’execució
del Centre Intermodal del Baix Llobregat al Prat de Llobregat”, del terme muni-
cipal del Prat de Llobregat.
Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l’execució del
Projecte TM00509.6A2-C1 “Projecte d’execució del Centre Intermodal del Baix
Llobregat al Prat de Llobregat”, del terme municipal del Prat de Llobregat, al
DOGC núm. 5812, de 7 de febrer de 2011 i al diari Avui de 7 de febrer de 2011,
d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26 d’abril de 1957 de
la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i declarada la urgèn-
cia en l’ocupació en la mateixa aprovació del projecte original (23 de desembre
de 2002), d’acord amb l’article 153 de la Llei d’ordenació de transport terrestre,
de 30 de juliol de 1987, vigent en aquell moment, 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 15 de març de 2011 al Prat de Llobre-
gat per redactar les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que s’expro-
pien.
Aquest assenyalament s’ha de notificar individualment als interessats convo-
cats, que són els que consten a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’al-
caldia corresponent i d’aquest Departament (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta
baixa, 08029 Barcelona). Així mateix, es pot consultar aquest edicte al web del
Departament de Territori i Sostenibilitat. www.gencat.cat/territori.
Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o
representats per una 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 notari.
El lloc de reunió són les dependències de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal
de redactar les actes.
Barcelona, 24 de febrer de 2011
Alfred Rulló i Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions
(11.056.065)

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció de Serveis

VIAJES BAIXAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria
que se celebrará en Barcelona, en la calle Princesa, nº 58, Principal, el día 14 de abril
de 2011, a las 12.00 horas en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en
el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1.- Autorización, o ratificación en su caso, de la cesión de parte del fondo de comercio
de la sociedad, parte de las instalaciones y otros activos de la misma, a favor de Viajes
Barceló S.L.
2.- Cese del actual Consejo de Administración de la compañía, y cambio del sistema de
administración a un Administrador único, nombramiento de dicho Administrador y modi-
ficación de los artículos pertinentes de los Estatutos sociales.
3.- Ruegos y preguntas.
4.- Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas
tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser
sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo igualmente solicitar la entrega
o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Socie-
dades de Capital.

Barcelona, a 8 de marzo de 2011
El presidente del Consejo de Administración, 
D. Amancio López Seijas
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El conseller delegat del
TNC, Alfred Fort, abando-
narà el càrrec a finals de
mes. És la decisió que ha
pres després que avancés
en una trobada amb el se-
cretari general de Cultura,
Xavier Solà, al gener, que
potser no era la “persona
indicada” per a la línia que
pretenia emprendre Cul-
tura. Fort va enviar una
carta a mitjan febrer al
conseller, que tampoc no
ha tingut resposta. Fort
pensa que la seva marxa fa-
cilitarà un relleu que es
preveu que es farà en breu.
Ahir fonts de la conselleria
no van avançar qui serà el
substitut i van argumentar
la marxa dient que es trac-
ta d’una decisió personal.

El càrrec de conseller
delegat, conegut de mane-

ra planera com a gerent,
tot i que aquest càrrec cor-
respon a Josepa Piñol, era
un càrrec  tècnic durant la
direcció de Domènec Rei-
xach. Va ser amb l’entrada
de Joan-Francesc Marco
en aquesta plaça que va co-
brar un pes notable al TNC,
tot i que la qüestió artística
continuava reservada al di-
rector (de seguida Sergi
Belbel va substituir Rei-

xach). En els 4 anys de Fort
(va substituir Marco amb
l’entrada d’ERC a la conse-
lleria) ha intentat passar
més inadvertit. Admet que
el seu és un càrrec polític i
entén que és “normal” el
canvi, si no hi ha sintonia
amb la conselleria.

Quines eren les desavi-
nences amb Cultura? Se-
gons Fort, es tracta d’una
mirada diferent “sobre el
sector teatral i sobre el pú-
blic en concret”. Fort en-
tén que s’aprimi més l’es-
tructura del TNC. Però as-
segura: “No estic disposat
que em diguin quants en
puc treure i d’on”. Amb
Marco van començar a so-

nar alarmes de la unifica-
ció de gestió dels teatres
públics, una Inaem a la ca-
talana. La fórmula torna a
prendre força. Per retallar
la despesa del TNC, ERC
parlava de tancar la Sala
Tallers, com una hipòtesi.
Tot i la crisi, els teatres pú-
blics presenten darrera-
ment unes xifres d’ocupa-
ció notables. La dimissió de
Fort amplia la sensació de
desinformació dels treba-
lladors del TNC. El 2010, el
TNC va cobrir els 15,8 mi-
lions de pressupost global:
10,8 milions de la Genera-
litat i 5 d’assolits per in-
gressos propis i que roma-
nien d’altres exercicis. ■

El gerent
del TNC
dimiteix
Jordi Bordes
BARCELONA

Fort plega a final de mes, ja
que està en desacord amb
la nova línia de Cultura

Alfred Fort, conseller delegat del TNC, a l’entrada del teatre
en una imatge del 2007 ■ AINA SOLER

Alfred Fort entén
que s’aprimi
l’estructura,
però no entén
les retallades
indiscriminades


