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COMARQUES

La presó de Tàrrega no es farà com
a mínim fins a l’any 2020

Guissona cedeix a l’Ateneu el vell
edifici de la Fassina
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ADMINISTRACIONS LABORAL

Sancionats 3 informàtics de la Diputació per
unflar a través del sistema les seues nòmines
Van utilitzar l’ordinador d’una empleada de Recursos Humans que estava de baixa || La quantia seria
de 300 € cada un, han estat traslladats a altres departaments i es queden 16 dies sense feina i sou
AMADO FORROLLA

J. GABERNET

ELS FETS

❘ LLEIDA ❘ La Diputació ha sancionat tres informàtics de l’àrea de
control del sistema operatiu de
la corporació per haver unflat
les hores treballades durant el
mes de juny utilitzant l’ordinador d’una empleada del servei
de Recursos Humans que estava absent per baixa laboral, segons fonts ben informades i contrastades per aquest diari. Arran d’això, les seues nòmines
d’aquell mes es van incrementar en uns 300 euros aproximadament. La manipulació finalment va ser descoberta entre finals de juliol i principis d’agost
i es va sol·licitar la seua compareixença.Tots tres van reconèi-

Manipulació
❚ Els tres informàtics, encarregats del control del sistema de
la Diputació, van manipular l’ordinador o terminal d’una empleada de l’àrea de Recursos Humans que estava absent per baixa laboral. Van modificar els
seus fulls salarials al juny i van
unflar les hores extra que havien fet. Les quantitats percebudes de més eren del voltant
d’uns 300 euros.

Operació destapada
❚ Entre finals de juliol i principis
d’agost, l’equip de govern va ser
advertit que l’ordinador havia
estat manipulat. Es va descobrir
en aquell moment que les nòmines dels tres informàtics incloïen hores de més de les que
havien fet.

RECONEIXEMENT

Van admetre els fets i van
tornar els diners, uns 300
euros cada un, després de
ser descoberts
xer els fets i la seua gravetat i
van tornar els diners.
La Diputació, davant de la
gravetat dels fets, va obrir un
expedient, la instrucció del qual
ja ha culminat amb una sanció
que va ser comunicada ahir als
afectats: setze dies sense feina i
sou i el trasllat dels tres a altres
departaments amb treballs relacionats amb la informàtica encara que no amb funcions de supervisió. Dos d’ells seguiran al
palau provincial i un tercer, al
qual es considera màxim responsable de l’acció, serà traslla-

Reconeixement i pagament
Imatge de la façana de la Diputació a la rambla Ferran.

dat al complex de la Caparrella.
La sanció imposada no és superior perquè s’ha tingut en
compte que van reconèixer immediatament els fets després de
ser descoberts i perquè van tornar immediatament els diners
cobrats de més per les nòmines
del mes de juny. Les seues funcions seran assumides per altres
informàtics de la corporació.
Experts consultats van explicar que la seguretat en els sistemes informàtics és alta, encara
que mai es pot arribar al cent
per cent, i més si la manipula-

SEGURETAT

La Diputació destaca que
el seu sistema és tan segur
com el d’altres institucions
i empreses
ció s’executa a través d’un terminal interior i, precisament,
per persones que els controlen.
No obstant, van afirmar, sempre queda un rastre, de manera
que tard o d’hora pot descobrirse la manipulació. Elevar el ni-

vell de seguretat d’una xarxa informàtica requereix altes inversions. Les entitats financeres són
les que tenen controls més elevats, tant pel que fa al sistema
com a la confidencialitat de les
claus.
El govern de la Diputació va
eludir posicionar-se sobre els
fets, encara que sí que va indicar que la seua xarxa és tan segura com la d’altres institucions
o empreses del sector privat.A
més, va destacar que precisament per això es va poder descobrir la manipulació.

❚ L’equip de govern de la Diputació va exigir explicacions als funcionaris i aquests, finalment, van
reconèixer haver manipulat l’ordinador en benefici propi. Immediatament, segons fonts consultades, van retornar els diners cobrats de més.

Expedient
❚ La Diputació va obrir un expedient, que ja ha estat instruït i
tancat. Se’ls sanciona amb 16 dies sense feina i sou i amb un trasllat a altres àrees de la corporació. Un d’ells se n’anirà a la Caparrella.
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MEDI AMBIENT

LABORAL CONFLICTE AMB ELS EMPLEATS

Rosselló instal·la
contenidors per
recollir oli

UGT denuncia impagaments
de l’hotel Condes del Pallars

❘ ROSSELLÓ ❘ L’ajuntament de Rosselló ha instal·lat els primers contenidors de recollida d’oli domèstic utilitzat. De moment,
s’han instal·lat dos punts per a
la deposició d’aquest residu i es
repartirà per totes les llars un
embut per facilitar-ne la recollida.Amb la iniciativa, el consistori pretén evitar que l’oli s’aboqui a la xarxa de clavegueram
i aprofitar i reciclar aquest residu, bàsicament en la producció de biodièsel.

❘ RIALP ❘ La Federació de Comerç,
Hostaleria i Turisme d’UGT de
Lleida ha presentat una denúncia davant de la Inspecció deTreball contra l’empresa que gestiona l’hotel Condes del Pallars
de Rialp, Itsmo Connect SL, per
impagament de les nòmines corresponents a mig mes de juliol,
tot l’agost i un dia de setembre,
segons una nota difosa ahir pel
sindicat. La situació afecta 17
empleats de l’hotel, que va tancar el passat 2 de setembre en

Un dels dos contenidors col·locats a Rosselló.

virtut de l’expedient de regulació d’ocupació que va entrar
en vigor el passat 1 de gener i
que preveu la clausura fins a finals d’any.
UGT assenyala que els treballadors ja havien advertit en reiterades ocasions la firma que liquidés les nòmines. Un portaveu sindical va indicar que l’empresa es retarda habitualment
un mes i mig en el pagament.
Precisament, l’ERO obliga que
les nòmines estiguin al dia.

