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Prevenir
la corrupció

a societat assisteix perplexa als episodis de corrupció i
comissiódefrausqueesdetectenenempreses,partitsi
institucions. I no és per a menys, atesos els perversos
efectesquelesasevesconseqüènciestenentantenper
judiciseconòmicsdirectescomperalamateixamoraldelasoci
etat.Encaraqueelscasosméspròximscreenunaindignacióciu
tadana més gran, la seva extensió té –amb diferents intensitats–
un abast mundial. Ho constaten lamentablement les nombroses
i documentades investigacions d’entitats públiques i privades
com l’Eurobaròmetre de la CE, l’Índex de Percepció de la Cor
rupció de Transparència Internacional, o el recent estudi global
sobre el frau de l’ACFE. Davant d’això, és lícit que la ciutadania
es pregunti com i per què es cometen aquests actes fraudulents;
o si existeix un perfil del defraudador.
El criminòleg Donald Cressey va establir el 1973 l’anomenat
“TriangledeFrau”,enelqualdescriuelsfactorsqueafavoreixen
lasevacomissió.Elfraucomportal’existènciad’unincentiuoun
elementdepressiópercometre’l,siguiunamotivaciópersonalo
empresarial; la percepció d’una oportunitat per durlo a terme,
on el defraudador parteix d’una situació de confiança i estatus
en la seva organització en la qual no hi ha –o són febles– els con
trols; i finalment, la comissió del frau requereix una racionalit
zació de l’acte per qui el comet, sigui un sentiment d’injustícia,
l’autopercepció de superioritat o la imitació de conductes simi
lars d’iguals o superiors.
Davant aquestes pràctiques, una de les mesures de prevenció
més efectives ha estat la creació en empreses i organitzacions de
canals de denúncia o bústies ètiques i de bon govern, una eina
quehadegarantirlaconfiden
cialitat, anonimat i protecció
denunciants. I amb això,
El frau no s’elimina dels
són imprescindibles un millor
només amb controls coneixement de les causes,
dels factors personals i orga
interns i l’acció
nitzatius que poden facilitar
de l’administració
aquestes males pràctiques,
dels senyals d’alerta que po
den ser observats, i unes vies
adequades per canalitzarles.
La constatació de l’existència del frau i la corrupció com a fe
nòmens universals –i els gravíssims i perniciosos efectes econò
mics i socials que comporten– exigeix tant el compromís i acció
dels responsables d’institucions públiques i privades com un
bon funcionament dels òrgans de control intern i extern. Però fa
falta una mica més. Ha de ser la societat en el seu conjunt la que
es posicioni i afronti la necessitat de combatre i eliminar aquest
flagell social. Atesa la seva magnitud i perversos efectes sobre el
benestar general, només amb el compromís col∙lectiu aconse
guirem mitigar aquest execrable fenomen global, que a Europa
s’estima que arriba a desviar 120.000 milions d’euros anuals.
Aquest és l’únic camí que tenim.

El Brexit amenaça les rutes
europees d’Easyjet i Ryanair
La UE insta les aerolínies britàniques a traslladar la seu

Easyjet, la companyia més afectada pel Brexit
AINTZANE GASTESI
Barcelona

Les aerolínies britàniques que
operen vols intraeuropeus, prin
cipalment Easyjet i Ryanair,
hauran de realitzar moviments
estratègics per sortejar els efec
tes del Brexit. La sortida del
Regne Unit de la Unió Europea
posa en perill les múltiples ru
tes que les dues principals low
cost operen entre destinacions
interiors del mercat únic, entre
les quals molts vols des d’aero
ports espanyols i fins i tot rutes
nacionals.
Segons va publicar ahir el dia
ri britànic The Guardian, Brus
sel∙les ha advertit a les principals
companyies britàniques que una
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TEMPORADA D’ESTIU

El Prat: un 8,5%
més de seients
]Les companyies que

operen a l’aeroport del
Prat preveuen oferir
38,6 milions de seients
en la temporada d’estiu,
cosa que suposa un 8,5%
més que el 2016. A Bara
jas, les aerolínies preve
uen un increment de
l’oferta del 5,4% fins
als 41 milions de seients.
A la xarxa d’Aena
s’oferiran 204 milions
de seients, un 8,7% més.

vegada s’apliqui el Brexit, hau
ran d’instal∙lar les seus en sòl eu
ropeu o tenir majoria d’inver
sors europeus en el capital si vo
len mantenir les rutes entre
destinacions europees. Repre
sentants d’Easyjet, Ryanair, el
grup IAG i Tui Travel van man
tenir una trobada amb el grup de
treball per al Brexit de la UE la
setmana passada. La reunió va
tenir lloc després d’una reunió
que el mateix grup de treball va
mantenir amb els executius de
les principals companyies euro
pees, que desconfien del paper
de les britàniques després de
l’activació del Brexit.
Easyjet seria l’aerolínia més
afectada, ja que té la seu a l’aero
port londinenc de Lutton, i ja va
anunciar després del referèn
dum del Brexit que havia sol∙li
citat un certificat d’operador ae
ri (AOC) en un país europeu per
“poder continuar operant com
fem habitualment”. Easyjet és la
principal aerolínia amb vols eu
ropeus amb origen al Regne
Unit. Per la seva part, Raynair,
amb seu a Dublín (Irlanda), es
veuria afectada al quedar en ma
joria l’accionariat britànic, amb
la qual cosa no seria considerada
una aerolínia europea. Després
del referèndum, Ryanair va ma
nifestar la seva intenció de no
basar més avions en aeroports
britànics.
Per la seva part, British Air
ways, del grup IAG, no es veuria
afectada per l’advertència de
Brussel∙les, ja que l’aerolínia no
opera vols intraeuropeus fora
del Regne Unit.c

Gas Natural demana l’arbitratge
perquè Colòmbia li torni Electricaribe
ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona
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DIJOUS, 23 MARÇ 2017

El conflicte d’Electricaribe ja es
troba en mans d’un àrbitre. Gas
Natural Fenosa ha elegit final
ment l’Uncitral (Tribunal de la
Comissió de les Nacions Unides
per al Dret Mercantil Internacio

nal) en comptes del Ciadi, depen
dent del Banc Mundial, perquè di
rimeixi les diferències que té amb
elGoverndeColòmbia,quepretén
liquidarlacompanyia.Lamultina
cional espanyola va lliurar ahir la
documentació a aquest organisme
amb la intenció de recuperar l’em
presa o ser compensada amb més

AVISOS OFICIALS
Ajuntament de Palau-solità
i Plegamans
EDICTE
Per resolució de data 14 de març de 2017 s’ha
aprovat definitivament el projecte de regularització
de finques, que comprèn les finques registrals
5945 i 8008 inscrites en el Registre de la Propietat
número 4 de Sabadell, situades al C/Vic cantonada amb el C/Berga, referència cadastral 0848604.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter
potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que
l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar del
dia següent a la publicació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu
cas, o directament contra aquesta resolució, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de
la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació. Alternativament, si

el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se
davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat
on residiu.
Palau-solità i Plegamans, 14 de març de 2017. –
L’alcaldessa, Teresa Padrós Casañas.

Cambra de la propietat urbana
de Barcelona
ANUNCI
De conformitat amb el que disposa l’article 12.2
del Decret 159/1993, de 7 de maig, aprovatori del
Reglament d’Eleccions de les Juntes de Govern
de les Cambres de la Propietat Urbana i l’article 21
del Reglament de Règim Interior de la Cambra de
la Propietat Urbana de Barcelona, el sorteig de
compromissaris se celebrarà públicament
davant de Notari, a les oficines de la Cambra, Via
Laietana 22, el proper dia 5 d’abril de 2017, a les
10:30 hores.
Barcelona, 16 de març de 2017.– El President.

de 1.000 milions de dòlars. Amb
tot, continua oberta al diàleg amb
les autoritats d’aquell país per tro
bar una sortida pactada.
Gas Natural assenyala que l’ac
tuaciódelGoverncolombià“cons
titueix una expropiació sense in
demnització” i s’ha produït amb
“fustigació” i en “absència de trac
te equitatiu i de seguretat jurídi
ca”. I tot això, assegura, “mentre
prova de resoldre per via amistosa
les seves diferències”. Aquesta ac
titud de les autoritats del país llati
noamericà, prossegueix, és con
trària als acords comercials que té
amb la UE i als principis que regei
xen l’OCDE, a la qual Colòmbia ha
sol∙licitat adherirse.
El Govern colombià nega haver
expropiat Electricaribe i defensa
que ha actuat segons la llei com a
conseqüència del seu elevat deute,
d’uns1.300milionsd’euros,ilafal
ta d’inversions. Gas Natural recor
da que l’empresa colombiana pa
teix “una situació crònica de frau”,
en gran part ocasionada per orga
nismes públics, per a la solució
dels quals requereix un “marc
jurídic segur i raonable”, avui in
existent.c

