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Rubén Comas ens parlará d'un estudi
realitzat a la UIB que afirma que set
de cada deu estudiants de la UIB
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Un equip interdisciplinari de la UIB,
encapçalat pel grup de recerca
Educació i Ciutadania (GREIC), ha
analitzat la prevalença de pràctiques
acadèmicament deshonestes entre
l’alumnat de la UIB i entre els
universitaris espanyols a través d’un qüestionari entre els usuaris del portal
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Set de cada deu estudiants de la UIB (76,6 per cent) accepten haver copiat
i aferrat fragments d'una web o un altre recurs obtingut a Internet i, sense
esmentar-ne la procedència, haver-lo fet servir amb altres textos fets per
ells per elaborar un treball acadèmic. Encara més, un 42,4 per cent de
l'alumnat accepta haver practicat aquesta modalitat de plagi sense cap
aportació pròpia, és a dir, confegint el treball acadèmic sobre la base d’un
«collage» fet de fragments de diferents recursos i fonts accessibles a la
xarxa, i tampoc sense citar la procedència. D'altra banda, un 10,4 per cent
dels alumnes admet que, fins i tot, ha presentat com a propi un treball
complet descarregat d'Internet.
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Aquests són alguns dels resultats de la recerca realitzada per un equip del
grup de recerca de la UIB Educació i Ciutadania (GREIC), encapçalat pel
doctor Jaume Sureda i format pels professors Rubén Comas, Miquel Oliver i
Antonio Casero. La recerca s'inclou en el marc del projecte «El ciberplagi
entre els estudiants universitaris», en el qual participen també
investigadors d'altres grups i serveis de la UIB: el doctor Santiago
Cavanillas, professor del Departament de Dret Privat, el doctor Bartomeu

AMICS

Serra, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica,
la doctora Margalida Gili, professora de Psicologia Social, el doctor Santos

Sabàtic

Urbina, professor de Tecnologia Educativa, i el senyor Miquel Pastor,

Enmig dels Freus

director del Servei de Biblioteca i Documentació.
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També parlarem avui dilluns del nou cas Bitel que s'ha destapat aquest
pasat cap de setmana, els convidats seràn enl nostre expert Guillem Mateu
i el profesor de la UIB, Ricardo Galli.
Damià Vidal Rodríguez, exgerent de l’empresa pública de serveis
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Café para todos

Damià Vidal Rodríguez, exgerent de l’empresa pública de serveis

EnGuillem!

informàtics Bitel com a càrrec de confiança del Govern de Jaume Matas, fou
detingut el dissabter dematí acusat de malversar devers 700.000 euros

IB3

públics. La detenció de Vidal, que és professor de la UIB i actual degà del

Navegante sin titulín

Col·legi d’Enginyers Informàtics, es produí el matí a ca seva per agents de

ziga-zaga

la Policia Nacional.
En el marc de la mateixa operació, els agents detingueren Ivan G. H.,
Alexandre G. H. i Joan Antoni R. B. Aquest darrer quedà en llibertat
després que declaràs el seu pare, el misser Sebastian R.B. Tots tres són
informàtics relacionats amb dues empreses que podrien formar part d’un
entramat per extreure doblers del Govern Matas.
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L’operació continua oberta i Vidal segueix detingut a l’espera de passar
aquesta tarda a disposició judicial. A més, es parla de possibles noves
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detencions.
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El fiscal Anticorrupció, Pedro Horrach, du una setmana investigant el cas,
que arribà a les seves mans per una denúncia de l’actual Consell
d’Administració de l’empresa, que començà a veure indicis de la
malversació de fons públics l’agost, unes setmanes després que el PP
perdés les eleccions i canviàs l’equip directiu de Bitel.
Els presumptes delictes s’haurien comès sota la presidència del llavors
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern, Lluis Ramis d’Ayreflor
(PP), i amb la directora general de Tecnologia i Comunicació, Encarnación
Padilla (cunyada de l’expresident Matas), com a membre del Consell
d’Administració.
Damià Vidal s’enriquí a través de l’empresa de manera progressiva, afegint
doblers de Bitel al seu compte en concepte de «gratificacions», «hores
extra», «dedicació exclusiva», «plus de responsabilitat» o «plus de
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distància», entre altres pretextos que mai no cobrà cap altre gerent de
l’empresa.
Aquests autocobraments il·lícits els dugué a terme des del 2004 i fins al
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2007, quan la quantitat presumptament malversada hauria arribat a gairebé
Internet
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70.000 en un any, doblant així el seu propi sou. A més, segons les
investigacions, Vidal hauria usat la targeta Visa de Bitel de manera
indiscriminada per pagar en supermercats, floristeries o benzineries. En
aquest sentit, el desfalc detectat ascendeix als 20.000 euros.
A banda dels autocobraments, Damià Vidal està presumptament implicat en
una trama de cobrament de factures falses a Bitel. Se sospita que Vidal es
posà d’acord amb l’administrador de l’empresa Auditoria Balear
d’Informàtica, Alexandre G.H., i l’administrador d’Helix Infocom, Joan
Antoni R.B., per cobrar factures per serveis que mai no es prestaren o que,
almanco, encara no s’han justificat.
Entre els detinguts per la presumpta trama hi ha també Ivan G.H., lligat a
Auditoria Informàtica Balear i secretari del Col·legi Oficial d’Enginyers
Informàtics de Balears, el degà del qual és Damià Vidal. El fiscal ha
descobert ja setze factures sense justificar per un valor d’entre 250 i 300
mil € en concepte de suposats informes de seguretat informàtica que
l’empresa mai no va veure.
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l’empresa mai no va veure.
Mentre el fiscal Pedro Horrach treballava en el cas, un anònim envià una
capsa plena dels suposats informes de les dues empreses que havien
cobrat les factures a Bitel. Tanmateix, molts dels informes eren barroeres
còpies d’altres estudis penjats a internet, dos dels quals a la mateixa web
del Ministeri d’Administracions Públiques, i dels quals només s’havien
preocupat de canviar-ne el logotip.
A més, Vidal estaria sent investigat també per dues partides més de 9.000
i 27.000 € que es pagà a si mateix argumentant que havia fet un préstec a
Bitel per pagar anuncis publicitaris a la revista Ejecutivos. Tot i així, temps
després els actuals responsables de Bitel reberen una factura que van haver
de pagar en concepte, precisament, dels anuncis publicitaris pels quals
Vidal s’hauria autoingressat doblers. La investigació també destaca que
l’exgerent s’apropià d’un cotxe d’empresa, un tot terreny del qual ell pagà
només una part, fins que els directius de Bitel li reclamaren tot.
Enviat per Tino Martinez a 12:41
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