
Diari de GironaDIMARTS, 21 DE MARÇ DE 201720

ECONOMIA economia.diaridegirona@epi.es
CORREU ELECTRÒNIC

MARTÍ SANTIAGO GIRONA

■ La manca de comandes a Teca-
lex, empresa de Sant Julià de Ramis
fabricant de màquines per a l’extru-
sió de l’alumini, ha dut la mercantil
i els seus treballadors a pactar un ex-
pedient de regulació d’ocupació
(ERO) temporal que afectarà tota la
plantilla. Divendres passat, repre-
sentants dels treballadors i de l’em-
presa van signar un acord segons el
qual reduïen l’ERO a un màxim de
 dies l’any  a comptar des
d’ahir i uns  dies l’any .

El secretari general d’indústria
de CCOO a Girona, Josep Serra, in-
dica que es tracta d’un «ERO pre-
ventiu» perquè encara es desconeix
quan començarà a aplicar perquè
l’empresa es troba immersa en una
possible venda que permetria dila-
tar l’aplicació de la mesura.

El tipus de màquines que realitza
Tecalex són per encàrrec, cosa que
els dificulta generar estoc. Per
aquesta raó l’absència de coman-
des els aboca a l’ERO, els primers
afectats del qual seran els treballa-
dors de l’oficina tècnica i després
dels de taller. «Amb aquest acord
hem aconseguit que l’ERO no afecti
la generació de vacances dels tre-
balladors, que aquells que no tenen
dret a atur siguin dels últims a patir
la mesura i que als treballadors de

més de  anys també se’ls redueixi
l’afectació perquè no tinguin pro-
blemes de cara a la jubilació», indi-
ca Serra.

L’empresa de Sant Julià de Ramis
fa anys que arrossegua problemes
cada vegada que es redueix la de-
manda dels seus productes. L’any
, quan va comprar el  d’una
planta a la Xina, ja va dissenyar un
pla de viabilitat per a la factoria gi-
ronina amb l’objectiu de mantenir
el màxim nombre de treballadors
que permetessin les xifres.

Tecalex aprova un
ERO temporal per
a tota la plantilla
La mesura s’ha pres de mutu acord i podrà
aplicar-se 150 dies el 2017 i 80 el 2018

DdG/ACN BARCELONA

■ La fiscalia demana  anys de
presó per a l’expresident de Cata-
lunyaCaixa (CX) Narcís Serra i per
a l’exdirector general Adolf Todó,
per les retribucions presumpta-
ment desproporcionades a direc-
tius de l’entitat. En el seu escrit
d’acusació, el ministeri públic
sol·licita l’obertura de judici oral a
un total de  persones que van
formar part de consells d’admi-
nistració de la caixa per adminis-
tració deslleial. La Fiscalia dema-
na  anys de presó per a  dels
acusats, entre els quals Serra i
Todó, a qui atribueix dos delictes
d’administració deslleial, i  anys
per als altres , als quals només
atribueix un dels dos delictes. A
més, reclama que els acusats pa-
guin al FROB .. euros més
interessos en concepte de respon-
sabilitat civil.

En el seu escrit, la fiscalia acusa
els exdirectius d’haver practicat
una «irresponsable política de re-
tribucions». A més, argumenta
que, tot i la «difícil situació econò-
mica global», «en particular del
sistema financer i especialment
en aquesta caixa», els sous dels ex-
directius Adolf Todó i Jaume Mas-
sana «no van deixar de pujar du-
rant els anys ,  i ».

Todó va passar de . euros
anuals a ., i Massana de
. a . quan l’entitat
havia demanat injeccions al
FROB. 

Altres exdirectius també van te-
nir altes retribucions, com Lluís
Gasull, que va cobrar , milions,
Ricard Climent, , milions, i Glo-
ria Ausio, , milions. Narcís Serra
va cobrar , milions entre  i
, primer només amb dietes i
posteriorment amb dietes i retri-
bució.

La fiscalia demana
4 anys de presó per a
Serra i Todó pels sous
L’acusació pública vol asseure a la  banqueta 
41 membres del consell d’administració

DdG/EFE NOVA YORK

■ Un any més, el cofundador de
Microsoft Bill Gates figura al cap-
davant de la llista de les persones
més riques del món que elabora
anualment la revista Forbes, amb
una fortuna calculada en .
milions de dòlars. En canvi, l’es-
panyol més ric i fundador d’Indi-
tex, Amancio Ortega, ocupa el
quart lloc en caure dues posicions
respecte al rànquing de l’any pas-
sat, amb unes propietats per valor
de . milions de dòlars.

La segona aposició l’ocupa el
nord-americà Warren Buffet, de la
firma financera Berkshire Hatha-
way, amb una fortuna calculada
en . milions de dòlars, i el ter-
cer és per a Jeff Bezos (Amazon),
amb . milions de dòlars.

Amancio Ortega
cau dues
posicions a la
llista Forbes dels
més rics del món

DdG GIRONA

■ La quarantena de treballadors
de l’empresa encarregada de la
neteja de comissaries i parcs de
bombers de la província, Kluh Li-
naer, ja han rebut la nòmina de fe-
brer i per aquesta raó han decidit
desconvocar les vagues que te-
nien previstes iniciar aquest di-
vendres i el vinent fins a percebre
el salari endarrerit.

Kluh Linaer paga
els treballadors i
desconvoquen la vaga

DdG GIRONA

■El conveni subscrit entre BBVA
i la Generalitat de Catalunya el
passat mes de juliol, amb una vi-
gència de  anys, comporta la ces-
sió per part de BBVA a la Genera-
litat de . habitatges en un ter-
mini de  anys, per tal que siguin
destinats a lloguer social per a fa-
mílies en situació de vulnerabili-
tat. A data d’avui, ja n’ha cedit :
 es troben a Barcelona,  a
Lleida,  a Tarragona i  a Giro-
na. 

De tots ells, la Generalitat
compta amb  habitatges en pro-
cés d’assignació a famílies vulne-
rables  en municipis com Girona,
Figueres, Salt, Banyoles i Calonge.
El procediment d’adjudicació

d’aquests habitatges s’impulsa a
través de l’Agència d’Habitatge de
Catalunya, mitjançant la Mesa
d’Emergències i en col·laboració
amb els ajuntaments. Els lloguers,
amb una vigència màxima de 
anys, es fixen en funció de la ca-
pacitat econòmica de cada famí-
lia, i es mouen entre un  i 
dels ingressos de la unitat familiar.

Com a mesura d’acompanya-
ment, les famílies vulnerables be-
neficiàries d’aquests habitatges
s’inclouen en un programa social
realitzat per la Generalitat per mi-
llorar les seves condicions d’inte-
gració a la societat. El programa es
durà a terme durant tota la vigèn-
cia de la cessió.

L’entitat financera compta amb
més de . habitatges destinats
a lloguer social a Espanya, més de
la meitat dels quals estan situats a
Catalunya, fet que contribueix a
solucionar l’especial problema en
qüestió d’habitatge que té el terri-
tori.

BBVA cedeix 44 habitatges
a la Generalitat per
lloguer social a Girona
Hi ha 26 vivendes en procés
d’assignació a famílies
vulnerables a Figueres,
Salt, Banyoles o Calonge

DdG GIRONA

■El Col·legi d’Administradors de
Finques de Girona ha signat un
acord amb la primera empresa de
genealogia successòria i localitza-
ció d’hereus del món, Coutot-
Roehrig. Aquesta aliança ofereix
nous serveis als col·legiats que
permetran desbloquejar la gestió
de totes les masses hereditàries
que, per falta d'hereus designats,
no han estat reclamades.

L’acord podrà beneficiar als
més de  Administradors de
Finques Col·legiats a Girona a més
de les administracions públiques
de tota la província que, gràcies a
la localització d’hereus, podran
veure satisfets molts deutes per
impagament. Coutot-Roehrig ofe-

rirà serveis de genealogia succes-
sòria als Col·legiats i administra-
cions públiques de manera com-
pletament gratuïta.

Segons Jaume Vilanova Font,
President del Col·legi d'Adminis-
tradors de Finques de Girona
«amb aquest acord, el nostre
col·lectiu es veurà beneficiat amb
la possibilitat de recuperar el im-
port dels deutes en les comunitats
de propietaris on hi ha entitats en
els quals no s'ha pogut localitzar
als hereus».

Coutot-Roehrig només inicia
un expedient a instàncies d'una
demanda professional. Cada any
més de  milions d'euros es
queden sense adjudicar als seus
hereus legítims al Estat, una xifra
que en tota Europa podria assolir
més d'. milions d'euros. Pro-
pietats immobiliàries, béns mo-
bles, comptes bancaris, joies i di-
ners en efectiu van a parar a l'Estat
ja que no se’n coneixen els bene-
ficiaris.

Acord històric entre els
administradors de finques
i un societat genealògica
Coutot-Roherig oferirà els
seus serveis per desbloquejar
la gestió d’herències que
no han estat reclamades

DdG GIRONA

■ El jugador del FC Barcelona Ge-
rard Piqué s’ha aliat amb empresaris
gironins per llançar  MILES, una
nova beguda isotònica  natu-
ral, sense sucres ni conservants. La
beguda es va presentar fa uns dies en
societat durant una masterclass so-
bre nutrició esportiva en una de bo-
tigues del Grup Ametller Origen a
Barcelona, juntament amb Esther
Milà, nutricionista dels castellers de
Vilafranca.

El jugador del Barça és la cara més
visible del projecte per la seva popu-
laritat, però darrere de  MILES hi
ha altres socis. Entre ells els germans
Albert i Xavier Boix Bosch (quarta
generació de la càrnia Noel Alimen-
taria). Entre els Boix i Piqué contro-
len el  del nou projecte en el qual
també participen, com a accionistes
minoritaris el garrotxí Salvador Ver-
gés, l'exfutbolista Carles Puyol i Jordi
Dilmé.

L’any , Boix, Piqué i Vergés
van llançar amb èxit Natrus, una
marca d’hamburgueses gurmet.

Piqué s’alia amb
empresaris gironins
per llançar una
beguda isotònica

AGENCIES

Narcís Serra.

La XiFRa
51 

Afectats
 L’expedient de regulació
d’ocupació temporal afecta
tota la plantilla, tant d’oficina
tècnica com de taller. Només
ha quedat exclós del procés
un treballador jubilat, però els
altres 51 empleats podran ser
acomiadats temporalment.


