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Convocatòria de la Junta General Extraordinària d’Accionistes de la societat
HERMES COMUNICACIONS SA

Per acord del Consell d’Administració de data 14 de novembre del 2016, el President convoca els senyors Accionistes de la societat HER-
MES COMUNICACIONS SA a la Junta General Extraordinària d’Accionistes que es celebrarà al domicili social el proper dia 27 de desem-
bre del 2016, a les 18.00 hores i, en cas de ser necessari, en segona convocatòria, als mateixos lloc i hora del dia 28 de desembre del
2016, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Primer. Aprovació com a Balanç de Fusió del balanç de la societat tancat a 31 d’octubre de 2016 degudament auditat.

Segon. Aprovació del Projecte de Fusió.

Tercer. Aprovació de la fusió per absorció de Revista Presència SLU, Catalonia Today SLU i Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014
SLU per part d’Hermes Comunicacions SA, en les condicions establertes al Projecte de Fusió.

Quart. Acolliment de la fusió al règim fiscal especial del Capítol VII del Títol VII de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovada per mitjà de
la Llei 27/2014, de 27 de novembre.

Cinquè. Facultar expressament qualsevol membre del Consell d’Administració perquè pugui elevar a escriptura pública els acords que s’a-
doptin per la Junta i procedir, si escau, a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Sisè. Aprovació de l’Acta de la reunió.

Es fa constar, conforme a les disposicions dels articles 39 i 40.2 de la Llei de Modificacions Estructurals, el dret que correspon a tots els ac-
cionistes i als representants dels treballadors (no havent-hi obligacionistes ni titulars de drets especials) a examinar en el domicili social els
documents relacionats amb l’article 39 de la citada llei, tenint dret a obtenir-ne l’entrega o l’enviament gratuït.

Mencions relatives al Projecte Comú de Fusió

1. IDENTIFICACIÓ DE LES SOCIETATS PARTICIPANTS EN LA FUSIÓ (DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 31.1 LME): Societat Ab-
sorbent: HERMES COMUNICACIONS SA i Societats Absorbides: Revista Presència SLU, Catalonia Today SLU i Xarxa de Serveis i de Co-
municacions 2014 SLU.

2. INCIDÈNCIA SOBRE APORTACIONS D’INDÚSTRIA O PRESTACIONS ACCESSÒRIES (DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 31.3
LME): La fusió no incideix en aquest aspecte ni s’atorgarà cap compensació a l’accionista única de les Societats Absorbides, ja que en
aquestes no estan permeses les aportacions d’indústria (article 58 de la Llei de Societats de Capital) i no existeixen prestacions accessò-
ries.

3. DRETS ESPECIALS (DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 31.4 LME): No existeixen titulars de participacions de classes especials o
de drets especials o tenidors de títols diferents de les participacions. Per aquest motiu, no s’atorgaran drets ni s’oferiran opcions de cap ti-
pus a cap persona.

4. AVANTATGES A FAVOR DELS EXPERTS INDEPENDENTS I ADMINISTRADORS (DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 31.5 LME):
De conformitat amb l’article 49.1.2 LME, no serà necessari l’informe d’experts independents sobre el Projecte de Fusió i, a més, no es com-
pleixen les circumstàncies previstes a l’article 35 LME. Per tant, no procedeix la menció als avantatges especials a favor dels experts inde-
pendents. No s’atribuiran avantatges de cap tipus en la Societat Absorbent als administradors de les societats que es fusionen.

5. DATA D’EFECTES COMPTABLES DE LA FUSIÓ (DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 31.7 LME): Les operacions de les Societats
Absorbides es consideraran realitzades, a efectes comptables, per la Societat Absorbent en data 1 de gener de 2016. Es fa constar que to-
tes les societats pertanyen al mateix grup amb anterioritat a l’esmentada data.

6. ESTATUTS DE LA SOCIETAT RESULTANT DE LA FUSIÓ (DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 31.8 LME): Els Estatuts Socials de la
Societat Absorbent són els que es troben inscrits al Registre Mercantil de Girona i no seran modificats com a conseqüència de la fusió.

7. POSSIBLES CONSEQÜÈNCIES DE LA FUSIÓ SOBRE L’OCUPACIÓ, AIXÍ COM EL SEU EVENTUAL IMPACTE DE GÈNERE A
L’ÒRGAN D’ADMINISTRACIÓ I LA INCIDÈNCIA, SI S’ESCAU, EN LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA (DE CONFORMI-
TAT AMB L’ARTICLE 31.11 LME): La fusió no tindrà conseqüències sobre l’ocupació ni impacte de gènere a l’òrgan d’administració de la
Societat Absorbent, ni incidència en la responsabilitat social de l’empresa.

A Girona, el 22 de novembre del 2016. El president del Consell d’Administració, Sr. Joaquim Vidal Perpiñà
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El Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts (Con-
ca) ha de ser “més pràc-
tic”. El conseller de Cultu-
ra, Santi Vila, està decidit
a impulsar una reforma de
l’organisme per tal que as-
sumeixi nous reptes.
Quins? Vila els va explicar
ahir a la comissió de Cultu-
ra del Parlament, a la qual
va convidar a crear un
grup de treball per consen-
suar al màxim el nou mo-
del. Només així, entén ell,
la institució quedarà “ar-
recerada dels canvis de go-
vern i de les lluites parti-

distes”. La resposta a la se-
va proposta va ser molt po-
sitiva: tots els grups la van
aprovar.

El conseller s’imagina
una institució més centra-
da en “l’avaluació i l’anàlisi
de les polítiques culturals
del govern” i en “la pres-
cripció de les bones pràcti-

ques del present i del fu-
tur”. A més, va emfasitzar
que ha de poder treballar
amb “absoluta indepen-
dència”, de tal manera que
ell no veuria malament
que, en lloc de retre comp-
tes al Departament de Cul-
tura, ho fes directament al
Parlament.

El cas és que serà la se-
gona reorientació que es fa
a l’organisme, creat el
2009 després d’anys de re-
ivindicació del sector cul-
tural. El conseller Ferran
Mascarell va decidir el pri-
mer canvi de model, el
2011, en el que va ser un
polèmic desmantellament
de competències del Con-

ca: va perdre pressupost
(de prop d’11 milions d’eu-
ros actualment no arriba
al milió), funcions (va dei-
xar de concedir subven-
cions) i membres (de dot-
ze a set).

Durant els seus vuit
anys de trajectòria, el Con-
ca n’ha passat de tots co-
lors, amb crisis i dimis-
sions a dojo (en bloc quan
Mascarell va redimensio-
nar tan dràsticament

l’ens, una decisió que va
disgustar profundament
el sector). Tot i que aques-
ta última etapa ha acabat
sent tranquil·la i s’ha tre-
ballat amb normalitat, a
ningú se li escapa que des
del 2014 hi ha una vacant
en la composició del Con-
ca, arran de la dimissió de
Valentí Puig per desavi-
nences ideològiques.

Ara no només es nome-
narà el seu substitut, sinó

que també caldrà trobar
un relleu al president, Car-
les Duarte, que ha com-
plert el seu mandat i no vol
continuar. Hi ha tres com-
ponents més (Isona Pas-
sola, Gemma Sendra i Pi-
lar Parcerisas) que tan-
quen període, tot i que se-
gons el reglament poden
repetir un segon mandat.
Encara no s’han pronun-
ciat pel que fa a si tenen in-
tenció de renovar. ■

Santi Vila vol un ens que fiscalitzi les
polítiques culturals del govern

Nou Conca 
a la vista
Maria Palau
BARCELONA

Els membres del Conca amb el conseller Mascarell, el 2012. Ara tornen els canvis ■ ARXIU

Serà el segon
canvi de model
que es fa en la
institució, amb
una trajectòria
breu i agitada

El Sâlmon gaudeix de bo-
na salut gràcies a la de-
manda dels artistes. Són
ells i l’olfacte del Mercat de
les Flors per atendre grups
d’artistes sense espai que
li han donat continuïtat.
Des d’avui i fins al 4 de de-
sembre, es programen 22
actuacions a Montjuïc, pe-
rò també en altres espais
com pot ser un lavabo del
Macba, el CaixaForum, el
MNAC o el restaurant
Nyam Nyam, a més de les
sales Antic Teatre i Hiros-
hima. Representen una
generació de creadors que
se centren en la hibridació
de llenguatges per poder
descatalogar els seus tre-
balls i aconseguir que si-
guin inclassificables.

Tot i que la majoria de les
actuacions són de creadors
que fan residència al Gra-
ner, el centre de creació
municipal vinculat al Mer-
cat de les Flors, hi ha un im-
portant focus en el qual es
treballa a Llatinoamèrica,
principalment d’artistes

brasilers. L’aparador tam-
bé funciona com un punt
de trobada entre els matei-
xos artistes. Són obres de
difícil recorregut encara a
Catalunya però molt ben
rebudes en el panorama in-
ternacional.Un exemple
gràfic, Jan Martens demà
farà la funció 100 de The
dogs days are over.

El Sâlmon s’ha erigit
com una marca molt defi-
nida quan només està en la
cinquena edició. L’actual
director del Mercat, Fran-
cesc Casadesús, ha confir-
mat que el 2017 no hi hau-
rà Sâlmon, que es trasllada-
rà al gener del 2018. La con-
tinuïtat del Sâlmon ve ava-
lada pel Consorci del Mer-
cat de les Flors. Pel 2017, es
reservarà la partida a co-
produccions amb els habi-
tuals del Graner. ■

El festival Sâlmon
més descatalogat
J.B.
BARCELONA

El cartell d’espectacles híbrids amplia
el nombre de funcions i les complicitats

Un detall de l’obra de Jan
Martens ■ PIETGOETHALS


