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ECONOMIA
Les empreses gironines de més de 50 treballadors
incompleixen per regla general la llei que les obliga a
contractar un 2% de personal discapacitat en les
seves plantilles. Aquesta dada, que va ser lamentada

1 2 ENERGIA

Clausurat, a Platja
d'Aro, el seminari
d'eficiència
energètica

per CC 0 0 i l'Associació Mifas, va ser donada a
conèixer durant la signatura del conveni de col·laboració entre ambdues organitzacions per tal de facilitar la inserció laboral i la formació dels disminuïts.

Les empreses gironines incompleixen la llei
que regula la contractació de discapacitats
CC 0 0 i Mifas van signar ahir un conveni per facilitar la inserció laboral dels disminuïts
M.A. CARRERA POLANCO
Girona

El sindicat Comissions Obreres i l'Associació de disminuïts
Mifas van posar ahir en relleu
que la gran majoria de les empreses amb més de 50 treballadors incompleixen la llei d'integració social del minusvàlid.
El compliment d'aquesta
llei, que en el seu article 38
estipula l'obligatorietat que les
mitjanes empreses han de contractar personal discaplacitat
fins arribar al 2% de la plantilla total, serà un dels objectius
principals del conveni de col·laboració signat ahir pel sindicat
i l'Associació de disminuïts.
Fins ara, «la manca d'informació i un mercat de treball
molt competitiu» han estat la
causa que la majoria de les empreses gironines «ignorin olímpicament» aquesta llei, tot i que
en alguns casos <J a contractació
de discapacitats és possible gràcies que als empresaris els ha
sortit de dins sense conèixer
que existeix aquesta llei», va
dir Presas en un altre moment.
Per aquest motiu, s'ha de garantir el compliment de là llei
«fent pedagogia en els propis
comitès d'empresa» per tal que
insisteixin a incloure la, contractació de disminuïts en els
convenis col·lectius.
En aquest sentit, Jordi Presas, secretari general de la intercomarcal de CC 0 0 a Girona, va reconèixer en roda de
premsa que actualment «els comitès d'empresa són massa conservadors, i el problema ha est a t que en la negociació
col·lectiva els problemes dels
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La manca d'informació de les empreses ha estat una de les causes de l'incompliment de la llei.

discapacitats han anat saltant
de les reivindicacions» per por
de perdre altres conquestes
laborals •
El conveni subscrit ahir, de
les mateixes característiques
que el pactat la passada setmana per Mifas i la FOEG, disposa
l'elaboració conjunta, per part
del servei social de suport a la
integració laboral de Mifas i
l'oficina d'acció social de
CC.OO , d'una «campanya d'informació i sensibilització per a
la integració laboral en el món
de l'empresa de persones amb
discapacitats, fent especial incidència al compliment de l'ar-

ticle 38 de la llei»·
L'acord, subscrit per estar
vigent molt temps, pretén facilitar, a més a més, als disminuïts la formació ocupacional i
contínua necessària i bàsica
per a la^ seva i n s e r c i ó
professional.
D e m a n d a de treball
Precisament, l'associació
Mifas, que té l·SOO associats a
Girona, ha percebut en els darrers temps una gran demanda
de treball per part dels associats, va dir el seu president,
Pere Tubert, que va afegir que

«el disminuït es troba que encara no ha arribat al nivell de
formació d'un treballador normal», tot i que «pot rendir com
un altre empleat».
De fet, la borsa de treball de
Mifas ha quintuplicat en els
darrers temps el nombre de demandes laborals en haver passat d'una quarantena a les gairebé dues-centes peticions de
treball que han arribat aquest
any.
Tubert va animar els empresaris a contractar personal discapacitat i va demanar el suport per a la integració laboral
d'aquest col·lectiu.

El jutge denega la presentació de Torras KIO a la demanda contra el financer

Acusen De la Rosa de fer desaparèixer 55.000 milions
EFE/DdeG
Barcelona

La Cort Comercial de Londres va dictar una resolució que
obliga Javier de la Rosa a demostrar documentalment on
són els 55.000 milions de pessetes que van desaparèixer del
Grup Torras-Kio entre 1990 i
1992, quan ell era el màxim
responsable de la societat à
Espanya.
El grup Torras ha intentat
comparèixer com a perjudicat
en el «cas de la Rosa», sense que
el jutge instructor ho hagï autoritzat, tot i que va denunciar

que Javier de la Rosa i el seu
soci Narciso de Mir van «distreure» importants sumes de diners de Torras quan dirigien el
grup.
Segons El País la resolució
obliga el financer a revelar la
identitat dels titulars dels
comptes bancaris suïssos i d'altres paradisos fiscals als quals,
s'han transferit els diners. En
el cas que l'empresari ho entregués la documentació al tribunal, aquest podria imposar-li
una sanció o convertir en definitiu l'embargament preventiu
de 500 milions de dòlars que va
dictar contra ell el passat mes

de setembre.
Fonts properes al financer
van indicar ahir que ni .els advocats de Londres ni espanyols
de De la Rosa que s'encarreguen del cas no han rebut cap
resolució del tribunal britànic.
Aquestes fonts van explicar
que aquesta resolució es deu
tractar d'una que es va dictar el
passat mes de maig després que
De la Rosa comuniqués a la
Cort Comercial de Londres que
es negaya a respondre per escrit les preguntes que li va fer
sobre el destí dels diners.
El jutge Joaquín Aguirre,
que investiga la descapitalitza-
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ció de la societat Grand Tibidabo quan era presidida per De la
Rosa, no ha permès, per ara, la
compareixença de Torras-Kio a
la causa, ja que considera que
en aquest qas «encara no hi ha
hagut perjudici pér al grup
Torras».
En el seu escrit, el grup Torras-Kio argumentava que els
diners «distrets» per De la Rosa
i Narciso de Mir van ser usats
per adquirir accions d'Ercros i
«quan aquesta va entrar en suspensió de pagaments, en lloc de
tornar els diners il·lícitament
«distrets» a Torras, van falsificar un document».

1 4 SUPERMERCAT

Intermarché
inaugurarà la
propera setmana el
seu centre de Ripoll

Clausuren el
seminari
energètic de
Platja d'Aro
DdeG
Platja d'Aro.- El seminari
europeu d'eficiència energètica, convocat a Platja d'Aro
amb l'assistència de més
d'un centenar d'experts russos, francesos, alemanys i espanyols, va ser clausurat
ahir «amb els seus objectius
sobrepassats». Aquest seminari, organitzat per l'Institut Català d'Energia, ha introduït els debats sobre la
forma de millorar la gestió i
el finançament dels sistemes energètics. Entre els resultats aconseguits destaca
la convocatòria per l'any vinent de dos noUs seminaris un a la ciutat de Sochi (Mar
Negre) i un altre a París- que
potenciaran futures accions
d'intercanvi entre tècnics
russos i de la comunitat
catalana.
Els tècnics russos visitaran entre avui i demà diverses empreses catalanes que
empleen nous sistemes d'eficiència energètica, com les
plantes de cogeneració de
l'hospital Vall d'Hebron, de
l'hotel Feria Palace, Seat i
Fibracolor, i el sistema de
climatització del Palau Sant
Jordi,

La taxa
interanual
dlnflació pot
estar entre el 3,5
i el 4%
Madrid.- El Banc d'Espanya calcula que la taxa interanual d'inflació pot situarse entre el 3,5 i el 4% en els
primers mesos de 1996, després de comprovar que han
desaparegut algunes de les
pressions que hi havia sobre
els preus fa uns mesos. L'institut emissor adverteix que
aquest optimisme queda reduït per les «grans incerteses» que hi ha sobre si s'aconseguirà reduir la inflació
al 3% el 1997.

UGT denuncia
que el sec
desfavoreix els
poc qualificats
EFE/DdeG

Barcelona.- UGT de Catalunya va denunciar ahir que
el Servei Català de Col·locació està contfebut d'una manera que no facilita l'ocupació als parats amb baixa
qualificació professional. El
5,4% dels parats apuntats en
el s e c i «inscrits a l'INEM»
són de Girona, mentre que el
71% són de Barcelona, el 6%
de Tarragona, i el 4,4% de
Lleida.

