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Nou sistema
per acreditar
enginyers

ENTITATS

❘LLEIDA ❘ El Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Lleida
(CETILL) va presentar di-
marts el sistema d’acredita-
ció DPC (desenvolupament
professional continu). La im-
plantació d’aquest nou siste-
ma d’acreditació està motiva-
da per la situació actual, en
què empreses i clients exigei-
xen professionals que no si-
guin només portadors d’un tí-
tol acadèmic. L’acreditació
podrà ser utilitzada per l’Ad-
ministració i les empreses i
servirà de guia per elegir el
professional més adequat per
a una feina.

Mercat
d’emprenedors
a Fleming

ECONOMIA

❘ LLEIDA ❘Alumnes de tercer i
quart d’ESO dels instituts
Guindàvols, Alfons Costafre-
da, Caparrella, Les Heures,
Pla d’Urgell i Mollerussa par-
ticiparan avui en laTercera Fi-
ra Empresa Jove, en què ven-
dran els productes que han
creat en una fira al carrer
Doctor Fleming, en el marc
del projecte EIX (Empresa Jo-
ve Europea), que fomenta
l’emprenedoria. La iniciativa,
que compta amb el suport de
la Paeria, ensenya els estudi-
ants a crear una cooperativa
i vendre un producte i serveis.

Descomptes a les
farmacèutiques
que redueixin
envasos

ECONOMIA

❘ MADRID ❘ Sanitat vol que els
envasos dels medicaments
tinguin un nombre de com-
primits ajustat a la durada re-
al dels tractaments i, amb
aquest propòsit, oferirà a les
companyies farmacèutiques
fabricants descomptes del 95
per cent en concepte de ta-
xes administratives.

Així es desprèn del projec-
te de llei que reformarà l’ac-
tual llei del medicament i que
ja ha estat aprovat pel Con-
sell de Ministres. El reial de-
cret llei inclou la possibili-
tat que les farmacèutiques
ajustin els envasos a la dura-
da dels tractaments i que hi
hagi formats monodosi.A a
finals de maig ja podrien es-
tar disponibles antibiòtics
amb envasos ajustats al trac-
tament.

E.H.
❘ LLEIDA ❘ La delegació de Lleida
del Col·legi d’Administradors
de Finques ha denunciat davant
de la Generalitat almenys una
quinzena de casos de compe-
tència deslleial, segons va expli-
car el responsable, Jaume Face-
rias. “Ho hem fet a través del
departament de consum, però
els costa molt aplicar sancions”,
va assenyalar. En la majoria de
casos, es tracta de persones que
no compten amb l’acreditació
professional que exigeix la llei,
per exemple, persones que

abans tenien una immobiliària
i que ara es dediquen a admi-
nistrar comunitats.“N’hi ha que
treballen només amb un telè-
fon, sense tindre un despatx
obert ni pagar impostos”, va la-
mentar el delegat del Col·legi,
que va assenyalar que qualse-
vol que treballi com a adminis-
trador ha de tindre estudis de
grau universitari en àmbits com
el dret o l’administració d’em-
preses. El principal problema
per als usuaris és que no dispo-
saran d’assessorament adequat
i que corren el risc que es robin

els diners de la comunitat. “Hi
ha gent amb pocs escrúpols i ens
hem trobat casos així”, va afir-
mar Facerias. L’absència d’una
assegurança de responsabilitat
civil fa difícil recuperar els di-
ners.

El Col·legi d’Administradors
de Finques de Barcelona-Llei-
da va celebrar dimarts la junta
general, en què es va passar re-
vista dels pròxims canvis legals,
entre els quals destaca la modi-
ficació de la llei de propietat ho-
ritzontal. Inclourà un canvi im-
portant que beneficiarà les co-
munitats amb pisos embargats
en mans de bancs.Ara només
responen dels impagaments de
quotes de la comunitat de l’any
en curs i l’anterior. El projecte
del nou text legal preveu ampli-
ar aquest termini fins a 3 anys.

Administradors de finques denuncien
quinze casos de competència deslleial
Davant del Govern, de persones que de vegades es queden diners de les comunitats
|| La llei de propietat horitzontal ampliarà el termini per exigir quotes impagades
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IMPAGAMENTS DE BANCS

Hauran de fer front als

impagaments de quotes

dels desnonats dels 3 anys

anteriors i no només d’un

Recinte tancat
per a gossos
a Cappont

MEDIAMBIENT

❘ LLEIDA ❘ La Paeria habilita una
zona tancada per deixar des-
lligats els gossos a la plaçaMa-
ria-MercèMarçal de Cappont.
Serà l’única zona d’aquesta
mena amb una tanca de fus-
ta. Les altres cinc estan ober-
tes i ja s’han senyalitzat. Són
a l’avinguda de La Canaden-
ca, Xavier PuigAndreu, Car-
denal Cisneros i el carrer dels
Bombers i la canalització. Al recinte de la plaça Maria-Mercè Marçal ja hi estan col·locant les tanques.
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