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Dards contra 
la banca a 
ritme de rock
3El grup Obeses posa música a 
l’opereta de Dürrenmatt ‘Frank V’

MARTA CERVERA
 BARCELONA

L’
arrencada de Frank V (ope-
reta d’una banca privada), 
una àcida paròdia musi-
cal sobre el món de la 

banca, té un curiós paral·lelisme 
amb una cosa ocorreguda a Catalu-
nya fa alguns lustres. Mostra el fals 
funeral del màxim dirigent d’un 
banc privat descendent d’una im-
portant dinastia financera que es fa 
passar per mort per forçar el col-
lapse de l’entitat i liquidar l’organit-
zació. Amb això espera que l’Estat 
carregui amb el deute acumulat i ai-
xí poder seguir mantenint el seu 
tren de vida.
 Ningú va escriure aquesta obra 
pensant en el que havia passat amb 

el pare de Javier de la Rosa, a qui es va 
donar per mort quan es va esfumar 
després de realitzar un desfalc. El vi-
sionari autor suís Friedrich Dürren-
matt la va estrenar el 1959. «Per des-
gràcia, el seu text és de plena actuali-
tat», assenyala Josep Maria Mestres, 
director del muntatge, que aquest 
dijous estrena al Lliure de Montju-
ïc. Eduard Farelo i Mònica López en-
carnen Frank V i Ottilie, matrimoni 
protagonista d’aquesta pantomima 
interpretada per un gran reparti-
ment amb 11 actors i quatre músics 
del grup Obeses. «L’obra va sobre 
la banca, però també sobre la famí-
lia», diu Farelo. «El muntatge posa 
en solfa l’immens poder de la banca 
i la seva ambició desmesurada a rit-
me de rock», declara Mestres, encan-

EstrEna al lliurE DE mOntjuïc

tat amb la música d’Obeses. El seu 
cantant, Arnau Tordera, ha adaptat 
la partitura original transformant 
el music-hall en una espècie d’òpe-
ra-rock. Les 22 cançons de música 
canyera potencien encara més un 
text que dispara amb humor a les 
entranyes del capitalisme. «La mú-
sica original quedava lluny del nos-
tre estil», afirma Tordera. «L’hem re-
formulat mantenint el seu esperit, 
explotant tot l’atreviment de l’au-
tor des del rock simfònic més fosc». 
Els músics també s’integren en la 
trama. Tordera, per exemple, encar-

na el cambrer del bar al qual van els 
protagonistes.
 Hi ha tres versions de Frank V. La 
que es veurà al Lliure integra una mi-
ca de totes. Tordera s’ha encarregat 
d’adaptar la lletra de les cançons, i 
Sergi Belbel, de la resta. «Hem redu-
ït l’obra a dues hores, però és tan ac-
tual que poca cosa s’ha hagut de can-
viar. És un text molt potent», afirma 
Belbel. Trobar el to ha sigut compli-
cat. «És una farsa molt seriosa», afe-
geix. El text desdibuixa la frontera 
entre el que és còmic i tràgic, grotesc 
i humà. H

33 Diversos actors de ‘Frank V (opereta d’una banca privada)’, en una escena de l’obra.

ROS RIBAS

«El muntatge posa en 
solfa el gran poder de la 
banca i la seva ambició 
desmesurada», afirma 
Josep Maria Mestres

Reial Automòbil Club de 
Catalunya

Convocatoria de la Asamblea General 
Ordinaria de Socios Compromisarios

La Junta Directiva convoca a los Socios 
Compromisarios para la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar 
en única convocatoria el próximo miércoles 
29 de abril, a las 16.00 horas, en el Palau 
de Congressos de Catalunya (Avda. Diagonal, 
661-671, de Barcelona). Para facilitar su identi-
ficación, rogamos lleguen 30 minutos antes a la 
sesión, que tendrá el siguiente

Orden Del Día
1.  Discurso del Presidente.  
2.  Memoria del ejercicio 2014: exposición.
3. Balance y cuenta de resultados conso-

lidados del Grupo RACC correspondientes al 
ejercicio 2014. 

4. Pausa: vídeo institucional.
5. Presentación del presupuesto consolidado 

para 2015 del Grupo RACC. 
6. Examen y, en su caso, aprobación de la 

Memoria y del Balance 2014, y del Presupuesto 
2015. 

7. Otras cuestiones.
8. Nombramiento de dos compromisarios 

como interventores del Acta. 
9. Ruegos y preguntas.
Los Socios Compromisarios podrán consultar 

la documentación sobre todas las materias obje-
to del Orden del Día en la Sede Central del Club 
(Avda. Diagonal, 687, de Barcelona), durante los 
10 días naturales anteriores a la fecha de cele-
bración de la Asamblea.

El Secretario General

Ajuntament de Badalona
Edicte

Ref.:123/PAD-3/15

Amb data 25 de març del 2015 l’alcalde de la 
corporació va aprovar els padrons de contribue-
nts, per a l’any 2015, corresponents al concepte 
de: impost sobre béns immobles rústics i urbans, 
mitjançant una resolució que, transcrita textual-
ment quant a la seva decisió, diu el següent:

“Primer. Aprovar els padrons de contribuents, 
per a l’any 2015, corresponent als següents 
conceptes:

Concepte / Nombre Càrrecs / Import
Impost sobre béns immobles rústics / 191 / 

2.073,18
Impost sobre béns immobles urbans / 137.138 

/ 51.188.528,65
Segon. Modificar el termini de pagament 

voluntari dels padrons de contribuents correspo-
nent a les taxes sobre: impost de béns immobles 
rústics i urbans, i fixar-lo en el període comprès 
entre els dies 1 d’abril i 4 de juny del 2015, 
ambdós inclosos.

Tercer. Sotmetre-ho a informació pública i 
audiència dels interessats per un termini de quin-
ze dies naturals, mitjançant l’exposició pública 
dels esmentats Padrons en el Departament de 
Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic, 
prèvia publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
en un diari dels de major difusió de la província 
per tal que es puguin examinar-lo i presentar les 
reclamacions que creguin adients. L'exposició 
del Padró fiscal produirà els efectes de notifi-
cació de la quota a cadascun dels interessats. 
L’anunci pel cobrament de l’esmentat padró 
haurà de contenir el termini d’ingrés dels deutes 
a que fa referència, la modalitat de cobrament, 
els llocs, dates i hores d’ingrés i l’advertiment 
de que transcorregut aquell termini, els deutes 
seran exigibles pel procediment de constrenyi-
ment i acreditaran els corresponents recàrrecs 
del període executiu i les costes del procediment 
executiu, si escau.

Quart. Comunicar-la a la Tresoreria i a la 
Intervenció municipals i Departament de Gestió 
i Control d’ingressos de dret públic d’aquesta 
Àrea i a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.”

En conseqüència, s’exposa al públic 
l’expedient instruït durant el termini de quinze 
dies naturals comptats a partir del dia següent 
al de la publicació d’aquest edicte en el BOP 
de Barcelona, per tal que els interessats puguin 
consultar-lo a les dependències del Departament 
de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic 
d’aquesta Àrea, al C/ Francesc Layret, 42-46 de 
Badalona, en horari d'atenció al públic, des de 
les 8.30 h a  les 13.30 h, de dilluns a divendres i 
dijous de 16.00 a 19.00 h, i, si així els hi convé, 
puguin formular dintre del mateix termini, les 
reclamacions, objeccions i observacions que 
considerin pertinents.

Conforme amb el que preveuen el articles 
102.3, 109 i 7.1.e) de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària, 60 i concordants 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú i 27 i 30 de la 
vigent OF General d’aquest municipi (BOP 314 
Annex I), l’exposició del Padró produeix els efec-
tes de notificació de la quota a cadascun dels 
contribuents que figuren en l’esmentada relació. 

Al mateix temps, conforme a les previsions 
de l’article 14.2 del Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), 
contra aquesta resolució, que no exhaureix la 
via administrativa, podeu interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, 
dintre del termini d’un mes, comptat a partir del 
dia següent al de la recepció d’aquesta notifica-
ció o, si escau, des del dia següent al de la seva 
publicació en la forma legalment establerta.

Tanmateix, podran formular, si escau, qualse-
vol altre recurs que considerin convenient i que 
legalment correspongui. 

La presentació de qualsevol dels recursos, 
però, no paralitza, per si mateixa, l’acció admi-
nistrativa perquè l’acte administratiu notificat 
sigui efectiu, llevat que així ho acordi l’òrgan 
administratiu competent, prèvia sol·licitud de 
l’interessat dintre dels terminis per presentar-los, 
a la que haurà d’adjuntar garantia que cobreixi 
la totalitat del deute tributari impugnat, més 
l’interès de demora originat per la suspensió fins 
a la resolució del recurs formulat, conforme al 
que preveu l’article 14.2.i) TRLRHL.

Els interessats poden fer efectiu el pagament 
del seu import mitjançant el corresponent avís 
normalitzat de pagament en:

Internet: Mitjançant targeta de crèdit o banca 
online, a l’adreça http://orgt.diba.cat. El darrer 
dia pel pagament no es garanteix la disponibilitat 
d’aquests sistema després de les 14 hores.

Telefònicament: Mitjançant targeta de crèdit al 
telèfon 902 123 623.

Caixers Automàtics: En caixers amb lector de 
codi de barres.

Entitats Financeres Col·laboradores:
Banc Sabadell - Banco Santander - Catalunya 

Caixa - Banco Bilbao Vizcaya – BBVA - Banesto 
- Caixers automàtics de la Caixa - Banco Popular 
- Bankia

Un cop finalitzat el termini voluntari de paga-
ment, s’iniciarà el procediment de constrenyi-
ment, que comportarà els recàrrecs pertinents, 
els interessos de demora, i si escau, les costes 
del procediment que s’originin.

Ho comunico als interessats perquè n’estiguin 
assabentats i als efectes que corresponguin, 
d’acord amb l’article 55 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu 

comú, i per delegació de signatura del secretari 
general d’aquesta corporació municipal.

El secretari general accidental
(R. 19.08.14)

Remei Hijano Cruzado
Badalona, 1 d’abril de del 2015 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí

Edicte

Per acord de la Junta de Govern Local de data 
30 de març del 2015, es va aprovar inicialment el 
Projecte modificat complementari d’urbanització 
de la fase 2, etapa B de la unitat P.A.3 Av. 
Barcelona 91-97, Sant Joan Despí, i es sotmet 
a informació pública per un termini d’un mes, al 
qual quedarà a disposició de qualsevol interess-
at que el vulgui examinar, per tal de presentar les 
reclamacions i al·legacions pertinents.

L’expedient es sotmet a informació pública i 
s’exposa a la Secretaria General de l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí (Camí de Mig 9), de 9 a 14 
hores i a la web municipal.

Sant Joan Despí, a 31 de març del 2015
Belén García Criado

Tinent d’alcalde de serveis generals
 i coordinació del territori.

Ajuntament de Manresa
Anunci

Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament 
de Manresa, per a coneixement general i als 
efectes oportuns, faig públic el següent:

Que el dia 19 de març del 2015, el Ple de la 
Corporació va aprovar, entre d’altres, el següent 
acord:

“1r. Aprovar inicialment la minuta de conveni 
urbanístic, a subscriure amb el Sr. Roman Rubio 
Caso i la Sra. Constantina Caso Jiménez sobre la 
Proposta d’ordenació urbanística en l’àmbit del 
Pont Nou i transacció judicial el text de la qual 
s’adjunta com a annex a aquest Dictamen.

2n. Sotmetre a informació pública el conveni 
urbanístic aprovat inicialment, durant un termini 
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al 
de la publicació del darrer dels anuncis corres-

ponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i 
en la premsa periòdica, als efectes de presen-
tació d’al·legacions, perquè així ho disposen els 
articles 11.1 del Text refós de la Llei de Sòl i de 
conformitat amb l’article 23.1.b) del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme. Publicar-ho també en 
el taulell d’edictes d’aquest Ajuntament i per 
mitjans telemàtics.

4t. Informar que, de no formular-se reclama-
cions i al·legacions durant el període d’informació 
pública, el conveni quedarà definitivament apro-
vat, de forma automàtica, sense requerir-se 
nou acord exprés, amb efectes des del dia 
hàbil següent al de la finalització del període 
d’informació pública i audiència. En aquest cas, 
es publicarà l’aprovació definitiva del conveni, en 
el Butlletí oficial de la Província de Barcelona, de 
conformitat amb l’article 70.2 LBRL.

5è. Incorporar així mateix, la minuta de con-
veni urbanístic aprovada en el punt anterior a 
l’expedient d’aprovació de la revisió del Pla 
d’ordenació urbanística municipal, d’acord amb 
l’article 104.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
i 26.3 del seu reglament

6è. Autoritzar la lletrada nomenada per reso-
lució de l’alcalde president de data 24 de nov-
embre del 2008 com a directora de la defensa 
en judici de l’Ajuntament en el recurs contenciós 
administratiu núm. 504/2008 i en el Dictamen de 
la Junta de Govern Local de 8 d’abril del 2013, 
en la qüestió d’il·legalitat, recurs núm. 35/2013, 
senyora Judit Camprubí i Duocastella, per tal 
que, d’acord amb l’article 77 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa, aporti còpia del conveni 
signat en els indicats processos contenciosos 
administratius, així com facultar-la perquè realitzi 
les actuacions que consideri oportunes davant 
l’òrgan judicial.”

La qual cosa us comunico, tot indicant-vos 
que aquest acte és de tràmit, no definitiu en via 
administrativa, i per tant, no és susceptible de 
recurs, i així sense perjudici que pugueu exer-
citar el que estimeu procedent, de conformitat 
amb el que disposa l’article 58.2 de la llei 30/92, 
de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

L’expedient es podrà examinar a l’Oficina 
d’Activitat Econòmica ( OAE ), situada a la Plaça 
Major núm. 1, de dilluns a dijous de 8.30 a 18.00 
hores i divendres de 8.30 a 15.00 hores.

Manresa, 1 d’abril del 2015
L’alcalde 

Valentí Junyent Torras

A N U N C I O S  O F I C I A L E S


