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COMARQUES

TRIBUNALS

TRIBUNALS RECLAMACIÓ

A judici per
matar un jove
a Fraga

Cinquanta lleidatans porten Bankia al
jutge per estafar-los al sortir a borsa

❘ FRAGA ❘ Un tribunal popular
jutjarà entre els dies 10 i 14
de març a l’Audiència Provincial d’Osca dos joves de Fraga de 27 i 35 anys com a presumptes responsables de la
mort a cops d’un home marroquí de 34 anys durant una
baralla a les portes d’un bar
de ciutat el 2008. Fiscalia
sol·licita 14 anys de presó per
als dos acusats.
El judici ja ha estat suspès
dos vegades. L’última ocasió
va ser per l’aparició de noves
proves (sang d’una altra persona) que ara han estat descartades.

CONAT DE FOC

Desallotjada
una residència
a Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ Una burilla va obligar ahir a desallotjar 40 persones en un centre de discapacitats aTàrrega. El foc es va
originar a les vuit del matí a
la residència Ca N’Aleix en
una paperera. Pel que sembla, una burilla va encendre
uns plàstics que hi havia a la
paperera i de forma preventiva van ser desallotjats 34
persones amb discapacitat,
quatre treballadors i sis voluntaris europeus.Van sortir
al carrer uns minuts i van tornar poc després. No hi va haver ferits.

Els afectats van comprar accions del banc el 2011 a 3,75 euros i el seu valor es va
desplomar fins als 0,01 euros || Denuncien que la solvència de l’entitat era falsa
EFE

R. RÍOS

❘ LLEIDA ❘ Mig centenar de lleidatans tenen preparada una demanda contra Bankia per reclamar els diners que van invertir
en accions de la caixa després
de la seua sortida a la borsa.Totes elles, impulsades des de Cudós Consultors, el despatx d’advocats a Lleida de l’Associació
per a la Defensa dels Afectats
per Entitats Financeres (Apdef),
es presentaran al jutjat del mercantil i estan motivades per la
presumpta sortida irregular a la
borsa de la caixa, que va mostrar dades sobre la seua solvència i els seus beneficis que pel
que sembla posteriorment van
resultar ser falses. El que reclamen els demandants és que es
declari nul·la la compra d’accions, un producte que, si bé coneix pràcticament tothom i se
sap que comporta un risc (cosa
que no passava amb les preferents), en aquest cas va sortir a
la borsa sense que els futurs accionistes coneguessin la situació
real de Bankia, que no va informar correctament del seu nivell
de solvència. Les accions van
sortir a la venda per un preu de
3,75 euros cadascuna el juliol
del 2011. Dos anys després, el
març del 2013 havien patit una
sonora patacada que va deixar
el preu de l’acció en 0,01 euros,
arribant a ser un dels més baixos de la història de la borsa es-

Els jutjats de
Lleida tenen 200
demandes per
preferents

El president de Bankia, Rodrigo Rato, després de la sortida a borsa.

panyola. Precisament, ahir l’Estat va posar a la venda el 7,5%
de Bankia (vegeu la pàgina 19).
A diferència de les participacions preferents o el deute subordinat, en aquest cas les quantitats reclamades per aquests lleidatans són menors i oscil·len majoritàriament entre 3.000 i 6.000
euros. Tampoc no existeix un
perfil concret d’afectats (en preferents, en més de la meitat dels
casos eren persones grans) i en
la majoria d’ocasions la compra
d’accions es va vincular a altres
productes bancaris com una hipoteca o un crèdit.

La presentació de la demanda d’aquest mig centenar de lleidatans està pendent de la sentència d’un judici celebrat aquest
mes a Barcelona a instàncies de
l’Apdef i que seria el primer a
tot Espanya per aquesta raó. Dos
germanes de Badalona han portat per primrea vegada a judici
la venda d’accions de Bankia el
2011, al demanar la nul·litat de
la compra per valor de 90.000
euros que va fer el seu pare que
llavors tenia 90 anys, al considerar que l’entitat no el va informar correctament del seu nivell de solvència.

■ Els jutjats de la província de Lleida han rebut, en
els dos últims anys, més
de 200 demandes judicials presentades per lleidatans contra entitats financeres a les quals reclamen
els diners retinguts en participacions preferents o
deute subordinat. La gran
majoria d’elles es van registrar al llarg del 2013,
segons van explicar des de
l’Associació per a la Defensa de Perjudicats d’Entitats Financeres, que
compta amb gairebé 196
socis lleidatans.
De les més de 200 demandes presentades (en
el conjunt de Catalunya
superen les dos mil), en almenys 18 ja s’ha celebrat
judici.
D’aquestes, fins a la data els jutges han dictat sis
sentències i totes elles han
sigut de caràcter favorable per als demandants.
Han pogut recuperar els
diners i han aconseguit cobrar els costos.

ACN

SEGURETAT INTERIOR

Espadaler anuncia al
Pallars la simplificació
dels plans d’emergència
Tràmits més senzills per als consistoris
❘ SORT / TREMP ❘ El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, va
anunciar ahir, en una visita a
Sort i Tremp, que Interior simplificarà els tràmits administratius de la planificació en protecció civil, facilitant i fent més àgil
l’elaboració, tramitació i registre dels plans d’emergència dels
municipis.Aquest canvi, que es
durà a terme durant el 2014, facilitarà la prevenció a centenars
d’ajuntaments. Espadaler va assegurar que es modificarà el decret sobre planificació municipal perquè els plans d’emergència siguin més senzills, pràctics
i fàcils d’elaborar i tramitar.
Així mateix, el conseller va
explicar que també es reduirà
el temps i els costos de tramita-

ció i registre dels plans d’autoprotecció que han de presentar
els organitzadors de les activitats.
Fins a l’any 2013 tots els ajuntaments, independentment de
la seua població, tenien l’obligació de redactar un Pla d’Actuació Municipal per a aquells
riscos que els afectessin (aigua,
neu, foc o vent). Des de l’any
passat el departament va crear

PROTECCIÓ

Interior pretén reduir
costos i tramitació per a
la protecció dels petits
municipis

El conseller Ramon Espadaler es va reunir amb els alcaldes del Pallars Sobirà.

una plantilla multirisc, més senzilla i pràctica, que permet als
municipis amb un sol document
estar al dia en matèria de Protecció Civil.
Durant la seua visita al Pallars Sobirà, el conseller Espadaler també va explicar que es

modificarà el decret que regula
els plans d’autoprotecció que
han de presentar els organitzadors d’activitats (carnavals o curses populars) i els titulars d’instal·lacions com gimnasos, sales
de concerts o guarderies. El conseller d’Interior va assistir ahir

a les juntes de seguretat de Sort
iTremp i es va reunir amb alcaldes dels dos Pallars.
D’altra banda, Ramon Espadaler continuarà durant el dia
d’avui el seu recorregut pel Pirineu de Lleida amb una visita
a Vielha.

