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POLÈMICA CESSIÓ A UNA EMPRESA PRIVADA

ACORD SECTORIAL

L’hidroavió privatitzat no va
poder volar fins al 18 de juliol
DOMENECH CASTELLÓ / EFE

El contracte amb
Inaer estableix un
cost de 900.000 euros
per 122 dies de servei

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’operació no
aporta l’estalvi de
mig milió que va
anunciar la ministra
MAYKA NAVARRO
MADRID

L

a campanya contra incendis forestals del 2014 va començar l’1 de juny, però no
va ser fins divendres passat
18 de juliol que el modern hidroavió
Canadair 415 comprat l’any passat
pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va poder estar
operatiu. La seva primera missió va
ser en els incendis de l’últim cap de
setmana. El que ha de ser l’aparell
més important de l’actual flota aèria
en la lluita contra els grans incendis
ha estat guardat a la base de Matacán esperant que finalitzés el procés
de matriculació civil i l’obtenció del
certificat d’aeronavegabilitat. Uns
tràmits que han costat 187.000 euros, inclosos en el contracte que el
ministeri que dirigeix Isabel García
Tejerina va firmar recentment amb
l’empresa privada Inaer.
Les condicions climatològiques
d’aquestes últimes setmanes han
ajudat a fer que l’absència de l’hidroavió Canadair 415 passés desapercebuda. De fet no hi ha hagut
grans incendis, però si n’hi hagués

Entitats socials
demanen al
Govern una
contractació
pública justa

33 Un hidroavió treballa en l’extinció de l’incendi d’aquest cap de setmana a la Vall d’Uixó (Castelló).

la compra
UNA JOIA AÈRIA
DE 26 MILIONS
LA DECISIÓ DE CAÑETE
J Els terribles incendis del 2013,
especialment a Canàries, van
determinar que l’exministre de
Medi Ambient Miguel Ángel
Arias Cañete destinés 26,5
milions d’euros del seu
pressupost a adquirir el que està
considerat en aquests moments
com el millor mitjà aeri en
extinció forestal.

hagut, no hauria pogut treballar.
/ Després de la seva
compra l’any passat, a l’abril el Ministeri de Medi Ambient va decidir que
fos l’empresa Inaer i no els pilots del
Grup 43 de l’Exèrcit de l’Aire els que
gestionessin el nou hidroavió. ¿Per
quin motiu? La ministra García Tejerina va dir al seu dia al Congrés que
Inaer li oferia més «garanties» que el
Ministeri de Defensa, i a preguntes
d’aquest diari en roda de premsa va
assegurar també que amb Inaer el
seu departament estalviava 500.000
euros. El contracte, de 900.000 euros,
entre el ministeri i Inaer, no obstant,
no recull aquest estalvi en la despesa
pública, al contrari.
MÉS GARANTIES

En l’esmentat document Inaer
es compromet a tenir l’aparell operatiu entre l’1 de juny i finals d’octubre, 122 dies i una disponibilitat
inicial de 150 hores d’extinció. ¿I la
resta dels mesos? El contracte no ho
especifica, però un cop descartat el
seu ús militar, l’empresa havia decidit desplaçar l’hidroavió a Xile per
treballar en la temporada d’incendis d’aquest país.
L’any passat, el contracte entre
Defensa i Agricultura va suposar un
cost de 17 milions per 17 avions, dels
quals sempre n’hi hauria 13 d’operatius, ja que en aquestes flotes antigues sempre hi ha aparells en revisió. Si es divideix aquest pressupost pels 17 avions, la xifra resultant
per hidroavió és d’un milió d’euros.
Amb un inconvenient, els avions
gestionats per militars estan operatius els 365 dies de l’any i al disposar
de grans tripulacions poden treballar les 12 hores de llum en els grans
incendis. Fins a la setmana passada,
Inaer només havia pogut contractar
un parell de pilots, un de portuguès
i un d’italià, que per normativa només podran volar vuit hores en dos
torns.
Cap portaveu de Medi Ambient
va accedir ahir a respondre a les preguntes d’aquest diari sobre aquest
assumpte. H

Amb la crisi i la restricció de la
despesa pública, la contractació d’empreses del tercer sector,
que integra les entitats socials,
va fer un gir que va inquietar els
actors implicats. L’Administració, decidida a estalviar en tot el
que pogués, va obrir la porta a
permetre que la competència de
les grans empreses converteixi
un concurs en una carrera contrarellotge per veure qui ofereix
el pressupost més baix. Aquesta pràctica és escassament sostenible per a les entitats de volum
mitjà i petit, que són la majoria.
I succeeix en un món en què els
beneficis no existeixen o són reinvertits.
El cas és que després de predicar durant mesos en el desert, el
sector va presentar ahir un acord
firmat que reclama que els criteris econòmics no siguin els únics
que es tinguin en compte en les

El tercer sector en ple
reclama que l’economia
no sigui l’únic criteri
adjudicacions de contractes públics del tercer sector, que es tingui en compte també la qualitat
del servei ofert. Que no es considerin les ofertes que són anormalment baixes, que es revisi la
qualitat de l’atenció i que es respectin els drets dels professionals, informa Efe.
Els participants
en l’acord van sol·licitar al Govern català que obri una taula de
diàleg sobre la qüestió, i de moment ja han fet arribar l’acord al
president de la Generalitat, Artur Mas. Les entitats firmants del
pacte són la Taula del Tercer Sector, la Confederació (que agrupa
les empreses no lucratives), les
patronals La Unió, ACRA, ACESAP, ASADE, UPIMIR, ACELLEC,
els sindicats CCOO i UGT i l’Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya. H
TAULA DE DIÀLEG /

ANUNCIS OFICIALS
Petro Ribes, S. L.
Sociedad Unipersonal
(Sociedad Absorbente)

Petroplus 2000, S. L.
Sociedad Unipersonal
(Sociedad Absorbida)

Anuncio de Fusión
En cumplimiento de lo previsto en el artículo
43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace público que el 9 de
julio del 2014, el Socio Único de Petro Ribes,
Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, y de
Petroplus 2000, Sociedad Limitada, Sociedad
Unipersonal, decidió la fusión por absorción de
Petroplus 2000, Sociedad Limitada, Sociedad

Unipersonal, por Petro Ribes, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal.
Asiste a los socios, trabajadores y acreedores de las sociedades participantes en la
fusión el derecho a obtener el texto íntegro
de los acuerdos adoptados y de los balances
de fusión y a los acreedores de cada una de
dichas sociedades el derecho a oponerse a la
fusión, todo ello en los términos de los artículos
43.1 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles.
En Vilanova i la Geltrú (Barcelona),
a 10 de julio del 2014
Don Alberto Campabadal Mas, Administrador
Único de Petro Ribes, Sociedad Limitada,
Sociedad Unipersonal, y de Petroplus 2000,
Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal

