
el 5 de maig de 2010. El portal
d’enginyers i informàtics Inge-

nio2010.com, que ha fet una au-
ditoria externa de Minerva NOJ,
explica que acumula problemes
com: la manca de definició dels
requisits que havia de complir,
que no s’ha format prou bé els
qui l’han de manejar i que no
està preparat per donar servei a
la gran quantitat d’usuaris que

tació de qualsevol procés en què
estigui implicat. El seumal funci-
onament fa que s’hagin de sus-
pendre declaracions i tràmits i
que s’acumuli la feina en uns jut-
jats que ja no donen a l’abast.
Just vuit dies després que es

posàs enmarxa aquest sistema a
Palma l’any 2010, un grup de
funcionaris ja va protestar-hi en
contra a la porta dels jutjats.•

d’una ambulància, de canviar
de feinamentre doni demamar
al seu fill. La sentència, que de-
nega el recurs de lamare i con-
firma una sentència anterior,
dóna la raó a l’IB-Salut, que
havia denegat la reubicació de
la treballadora.Ho faperqüesti-
ons de forma i perquè conside-
ra que no s’acrediten prou els

cans,
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el pit
al·le
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ties
mèdic
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EmpresaDistribuïdora
Rotgerexplicael
negocide ladistribució
als jovesempresaris
FredericMudoy, director
general deDistribuïdora
Rotger, va ser el convidat
ahir de Joves Empresaris
deBalears en els tradicio-
nals ‘dinars empresarials’.
Mudoy va explicar la trajec-
tòria deDistribuïdoraRot-
ger, líder en elmercat
illenc des de 1927, i va cen-
trar la seva intervenció en
la comercialització, distri-
bució i logística deproduc-
tes de gran consum.A la
imatge, Irene Llull i Frede-
ricMudoy, representants
de l’empresa.• dBFoto:M. À. C.

TemporadaEls
ingressos i
l’ocupació cauen
els 5primermesos
L’ocupació turística
caigué un 1,6%en els
primers quatremesos
de l’any respecte del
mateix períodede 2011,
fet que suposa 6.467
llocs de treballmenys,
mentre que l’ingrés
mitjà per habitació
(RevPar) retrocedí un
2,4%, ambunvalor pro-
per a 42€. Segons el ba-
ròmetre sobre les desti-
nacions turístiques es-
panyoles elaborat per
l’Aliança per l’excel·lèn-
cia turística (Exceltur),
aquest retrocés és
degut a la inestabilitat
econòmica i als fluxos
del nordd’Àfrica.• dB

UniversitatAlumnesde laUniversitatObertaper
aMajors realitzen intercanvisaPolònia iTurquia
Dotze alumnes de laUniversitat Oberta per aMajors
(UOM) viatgendedia 23 al 27 a Polònia i per setembre a
Turquia a fi de participar enun intercanvi ambestudiants
sènior d’aquests dos països. CarmeOrte, directora de la
UOM, assegurà que l’objectiu dels intercanvis és “compar-
tir la naturalesa dels tres països”.•M.G./dB Foto:M. À. C.

PescaCientífics fan
unacampanyaper
avaluar-ne l’estatde
conservació
Unequip de 23 científics
s’embarcarà en el vaixell de
l’Institut Espanyol d’Ocea-
nografia (IEO)RamónMar-

galefper estudiar, durant
24dies en aigües de les Ba-
lears, l’estat de les poblaci-
ons de tonyina vermella de
laMediterrània i aportar
dades que enmillorin la
conservació. En concret,
s’avaluaran l’estat dels ous i
les larves de les tonyines,
amb independència de les
dades de les pesques co-
mercials.• E.P.

Tonyina

Turisme

AlcúdiaElmunicipiés
entre lesdestinacions
ambméscreixement
Alcúdia ha estat la destina-
ció turística de l’Estat que
més ha augmentat en les
recerques a través d’inter-
net. En concret, segons el
portal de reservesHote-
les.com, elmunicipi ha ex-
perimentat un creixement
del 499%.Això, segons la
web, el situa comel “refe-
rent turístic europeu”.• dB

BatudaLaPoliciaNacional realitza
unoperatiuantidrogaaSonBanya
Al voltant de 150 agents de la PoliciaNacio-
nal van engegar a darrera hora d’ahir una
operació antidroga a SonBanya i al Polí-
gondeLlevant. L’operatiu, en el qual

s’efectuaren 1
cinc detencions,
mantellar div
droga del denomina
cament d’aquest
nuava amb la

Educació
SantGaietàcelebra les
nocesd’or
El col·legi SantGaietà, de
Palma, va celebrar ahir
l’acte inaugural del 50è ani-
versari de la fundació;
també el fet d’haver estat
distingit ambel Segell
d’Excel·lència Europea
500 +, un reconeixement a
la seva gestió i resultats. A
l’acte, hi varen assistir prop
de 400persones convida-
des, entre autoritats, do-
cents, representants de
pares imares i d’empreses
col·laboradores, amés a
més d’exprofessors del
centre privat que va obrir
les portes en el curs 1962-
1963.• dBFoto:M. À. C.

CalviàPSM-IV-ExM
exigeix ladestituciódel
gerentdeCalvià2000
PSM-IV-ExMdeCalvià re-
clamà ahir la “destitució
immediata” del gerent de
Calvià 2000, JoanThomàs,
i la dimissió de la regidora
responsable de l’empresa
municipal, la tinent de
batle Cristina Tugores, per
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