■ Diari de Girona

DISSABTE, 23 DE GENER DE 2016 13

Comarques
JORDI REMOLINS

Roben un camió
formigonera
d’una empresa de
Begur a Tordera
 El sector alerta de robatoris de maquinària i

vehicles del sector de la construcció
GIRONA | E.B.

La fuita d’aigua va provocar un sortidor i al lloc es van desplaçar Mossos i la subministradora per arreglar-ho.

Una fuita d’aigua
inunda part del carrer
Trinitat de Ripoll
 L’incident es va produir en una zona en obres de l'antiga muralla
medieval de la vila  El vial va quedar impracticable més de mitja hora
RIPOLL | JORDI REMOLINS

Part del carrer Trinitat de Ripoll
va quedar inundat per una fuga
d’aigua que es va produïr ahir divendres, a quarts de dues del migdia. Una presa d’aigua que hi ha en
una zona actualment en obres va
provocar que el carrer fos impracticable durant més de mitja
hora.
Després que una veïna avisés la
Policia Local, un cotxe patrulla
dels Mossos d’Esquadra va acudirhi. Un altre veí va col·locar una pedra davant mateix de la fuga per tal
de desviar l’aigua cap al solar de
l’antiga muralla medieval del municipi.
Operaris de l’empresa pública
d’aigües Somasrsa van intervenir

L’empresa d’aigües va tallar
el pas per poder reparar la
canonada que tenia la fuita,
que va inundar tot el carrer

posteriorment, tallant l’aigua d’aquella canonada, per tal de permetre’n la reparació.
Obres de l’antiga muralla
Precisament aquesta zona està
afectada actualment per les obres
per tal de tractar les parets mitgeres de dos ediﬁcis.
Arran de l’enderroc de tres cases plurifamiliars, totes dues façanes mitgeres van quedar a la vista, amb el greuge estètic que re-

Un gironí vicepresideix
una associació
europea d’advocats
GIRONA | DdG

L’advocat Enrique Pérez Palací,
col·legiat a Girona, ha estat escollit
vicepresident l’Associació Europea
d’Advocats i Economistes en Compliance (AEAEC). El compliance fa
referència al compliment normatiu
de les empreses i organitzacions a

través d’un compliance oﬃcer, una
ﬁgura que s’ha important del món
anglosaxó però que està plenament vigent a Espanya des que el
passat mes de juliol entressin en vigor les reformes del Codi Penal
que fan penalment responsables les
persones jurídiques pels delictes co-
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presenta per aquella zona del barri vell, molt propera al complex
monàstic de Santa Maria. A banda del component visual, també es
pretén garantir l’estanquitat i la seguretat dels ediﬁcis que han quedat dempeus.
Des d’aquesta setmana han començat les obres per fer-ne el
tractament. Han de durar tres mesos i les està realitzant l’empresa
Xavier Alzina, per un import de
44.438 euros.
La fuita d’aigua es va produir
mentre els treballadors que hi ha
en l’obra eren a dinar. I va provocar que el vial, un carrer proper al
complex monàstic de Santa Maria,
quedés impracticable durant més
de mitja hora.

Robatoris de maquinària i vehicles dedicats a la construcció. Això
és el que denuncien fonts del sector després que la setmana passada es produís el robatori d’una formigonera en una empresa de Begur que té també seu a Tordera. En
aquesta darrera població és on
van actuar els lladres durant la nit
de dijous de la setmana passada,
a tocar de la N-II.
Dos homes van entrar a les instal·lacions de l’empresa i van tenir
temps per revisar el dipòsit de gasoil i preparar el portal per sortir
amb el vehicle d’obra. Aquest camió que és de la marca Mercedes
té un preu al mercat d’uns 120.000
euros i els lladres van tenir cura
d’emportar-se el que estava en
més bon estat i era més modern.
L’endemà els operaris quan van arribar a les set del matí al lloc van
trobar-se que els havia desaparegut un dels seus camions formigonera, el més nou que tenien en
aquell moment.
Fonts del sector van assegurar

LA XIFRA

120.000 €
Preu al mercat de la formigonera
El camió formigonera que van robar
a l’empresa de Begur que compta
amb seu a Tordera, té un cost d’uns
120.000 euros si es compra nou.

que s’estan produint més robatoris en empreses de diversos punts
de la demarcació. Amb tot, fonts
dels Mossos d’Esquadra van destacar que no haurien notat pas
aquest increment.
A Girona, al mes de maig, una
empresa de construcció de Sant
Feliu de Pallerols va trobar-se que
els havien robat un dels camions
grua d’alt tonatge de les instal·lacions. Un vehicle també molt car
i a principis del mateix mes es va
produir un robatori molt semblant d’un vehicle també gairebé
igual a Fornells de la Selva, a les
instal·lacions de Grues Girona.

Banyoles contracta 32 persones
a través de projectes d’ocupació
BANYOLES | DDG

L’Ajuntament de Banyoles contracta 32 persones en el marc de
projectes de polítiques actives del
Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Aquests projectes sol·licitats i atorgats es diferencien en dos
àmbits: ocupació, formació i intermediació, i per altra banda, el
desenvolupament econòmic territorial. Tots amb un objectiu
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Enrique Pérez Palací, a la part superior esquerra, amb l’AEAEC.

comú, el foment de l’ocupació i
contractació, el foment de l’emprenedoria i la inserció laboral.
En total són sis projectes i han
suposat la contractació de 32 persones, en tots els casos, havien d’estar inscrites com a demandants
d’ocupació del SOC. El total de
l’import concedit per a implementar aquestes accions és de
628.182,35 euros.
mesos pels seus directius i empleats, en aquells casos en que
l’empresa no disposi d’un model de
prevenció i detecció de delictes. És
a dir, les empreses poden ser imputades i condemnades.
L’adopció de programes de compliment normatiu a Espanya no és
obligatòria però, en paraules de
Palací, «és l’única manera d’eximir
les empreses de la possible responsabilitat penal». D’aquí sorgeix
la necessitat de crear AEAEC i donar-li una dimensió europea perquè
hi ha moltes empreses –sobretot anglosaxones– que reclamen adaptarse a aquests procediments si s’hi vol
fer negocis.

