http://www.acn.cat/audio/item/l-alcalde-de-reus-carles-pellicer-explica-que-la-taula-contra-la-pobresa-energetica-de-reus-i-tarragona-es-exem
plar

Secció: Multimedia / Música / Vídeo
10/11/2016

Lalcalde de Reus, Carles Pellicer, explica que la
taula contra la pobresa energètica de Reus i
Tarragona és exemplar.
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TARIFES MUNICIPALS

Es congelen els
preus de l’aigua i els
serveis funeraris
per al 2017
Aigües de Reus
elimina els recàrrecs
per impagament dels
serveis i es cobraran
només les despeses
generades
REDACCIÓ

El consell d’administració de
Reus Serveis Municipals va aprovar ahir la congelació per a l’exercici 2017 de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua
potable i de clavegueram, així
com de les tarifes dels serveis funeraris, que l’empresa municipal presta a través de les divisions
d’Aigües de Reus i de Serveis Fu-

neraris Reus i Baix Camp, respectivament.
L’Ajuntament de Reus congela els preus d’aquests serveis públics com a mesura de suport a
les famílies en l’actual context
econòmic. L’alcalde, Carles Pellicer, va afirmar que «la bona gestió de les empreses municipals
ens permet mantenir la qualitat
en la prestació dels serveis públics i mantenir les tarifes».
Els preus aprovats preveuen
també una rebaixa puntual en serveis específics de la funerària, així
com l’eliminació dels sobrecostos
associats a l’impagament del servei d’aigua. Així, s’eliminen els
recàrrecs i es cobraran només
aquelles tarifes destinades a cobrir les despeses generades com
a conseqüència d’impagaments.

Els alcaldes de Vilafranca i Mataró, el conseller Baiget i l’alcalde de Reus, Carles Pellicer. FOTO:ACN
L’A P U N T

Conveni per evitar talls d’aigua als més vulnerables
Les empreses municipals subministradores d’aigua de Reus,
Mataró i Vilafranca del Penedès
van signar ahir un conveni amb el
Departament d’Economia i Coneixement per establir mecanismes
que evitin el tall de subministrament d’aigua potable a les persones
més vulnerable, a les que tenen en
tràmit la sol·licitud d’algun ajut so-

■

cial o renda mínima i les qualificades amb vulnerabilitat residencial.
D’aquesta manera, els convenis
amb les empreses d’aigua arriben
ja a cobrir 6,5 milions de ciutadans, segons va explicar el conseller Baiget que també ha detallat
que des que la llei contra la pobresa energètica està en vigor s’han posat 12 sancions a companyies sub-

ministradores per talls indeguts.
Així, no es podrà deixar sense
aigua a aquestes famílies o, fins i
tot, es podrà assumir o condonar
el deute que puguin tenir per impagaments. Els tres convenis signats ahir afecten 125.000 abonats que arriben a 250.000 persones i per un import al voltant dels
400.000 euros.
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El preu de l’aigua i dels serveis
funeraris queda congelat al 2017
S’eliminaran els sobrecostos associats a l’impagament del servei que presta Aigües de Reus
OLÍVIA MOLET

la qual cosa comporta un doble
avantatge per a la ciutadania,
especialment per a aquells amb
menys recursos».

Redacció

L’acte tanca el cicle Petits Grans Genis del Paisatge dels Genis.

Descobrir Antoni Gaudí amb
disfresses i preguntes
Reus i Gaudí seran els encarregats de tancar el cicle d’activitats familiars de tardor Petits
Grans Genis, organitzat per la
ruta turística El Paisatge dels
Genis. La proposta Observem,
escoltem i toquem en família
al Gaudí Centre! es farà el dissabte 19 de novembre a partir
de les 12. L’objectiu de l’activitat és conèixer millor les claus
de l’arquitectura gaudiniana
d’una manera amena i didàctica. S’han organitzat dos grups

diferents, un per a famílies amb
nens de 4 a 9 anys i un altre per
a majors de 10. Els més petits
descobriran els personatges
i la vida de Gaudí amb un joc
d’empatia a partir de disfresses
i fitxes didàctiques. Per als majors de 10 anys, s’ha preparat un
ral·li: un joc de preguntes i respostes mitjançant les quals les
famílies descobriran la figura
de Gaudí. Entre tots els participants es sortejarà un dinar a
Vermuts Rofes.

Les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua potable i
de clavegueram, així com de les
tarifes dels serveis funeraris, que
l’empresa municipal presta a través de les divisions d’Aigües de
Reus, i de Serveis Funeraris Reus
i Baix Camp, respectivament,
quedaran congelades per a
l’exercici 2017. Així es va aprovar
ahir en el consell d’administració
de Reus Serveis Municipals. Una
decisió que, segons qualifica el
consistori, es tracta d’«una mesura de suport a les famílies en
l’actual context econòmic».
Els preus aprovats per Reus
Serveis Municipals preveuen,
segons detalla l’Ajuntament,
una rebaixa puntual en serveis
específics de la funerària, així
com l’eliminació dels sobrecostos associats a l’impagament del
sevei d’aigua, en compliment de
l’acord del ple de l’Ajuntament
de l’abril de 2016. Així, Aigües
de Reus elimina els recàrrecs per
impagaments i cobrarà només
aquelles tarifes destinades a cobrir les despeses generades com

Imatge d’arxiu del Tanatori municipal.

a conseqüència d’impagaments.
Així mateix, la societat manté
l’ajut social, mitjançant el qual i
a través dels Serveis Socials municipals, se subvencionen els collectius socials més vulnerables.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer,
va afirmar ahir que «la bona gestió de les empreses municipals
ens permet mantenir la qualitat
en la prestació dels serveis públics i alhora mantenir les tarifes,

Nova pròrroga tarifària
Ara fa gairebé un any el consistori anunciava que durant
aquest 2016 també s’aplicava la
congelació tarifària del consum
del serveis d’aigua i dels serveis
funeraris que es presten a través
de les divisions d’Aigües de Reus
i de Serveis Funeraris de Reus i
Baix Camp. També s’anunciava
llavors una inversió de 1.300.000
euros per enguany a a la xarxa
de distribució d’aigua i de clavegueram, amb un total de 768.000
euros i a diversos sistemes tecnològics, d’equipament i en la
renovació de comptadors d’abonats, amb 532.000 euros. El
pressupost d’ingressos de la divisió d’Aigües de Reus per aquest
2016 és de 12.745.000 euros. Una
inversió que es duu a terme amb
recursos propis i sense endeutament «gràcies als bons resultats
del pla d’ajust dels darrers anys»,
afirmava el consistori.

SOCIETAT

Reus se suma al conveni
de l’aigua contra
la pobresa energètica
Cada any es bonifiquen prop de 100.000 euros
Redacció

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, en representació de l’Agència Catalana
de Consum (ACC), i l’alcalde
de Reus i president d’Aigües de
Reus, Carles Pellicer, van signar ahir al matí un conveni per

aplicar mesures per fer front a
les necessitats de les famílies en
situació de pobresa energètica.
Així, Aigües de Reus se suma a
les 17 empreses que ja han subscrit el conveni amb la Generalitat.
L’alcalde de Reus, per la seva

banda, afirmava ahir «amb
aquest conveni sumem tots per
seguir lluitant contra aquesta
problemàtica». En aquest sentit, Pellicer també volia destacar la col·laboració entre el seu
consistori i el de Tarragona per
treballar coordinats en aquesta
matèria. Reus ja disposa d’un
fons social gestionat per l’empresa d’aigües amb un import
anual de 100.000 euros per
atendre les bonificacions de les
tarifes i els ajuts al pagament del
rebut de l’aigua en situació de
vulnerabilitat o risc d’exclusió
social. En aquest sentit, a finals
de 2015, més de 1.750 famílies se
n’havien beneficiat.

http://www.reus.cat/noticia/reus-se-suma-al-conveni-entre-la-generalitat-i-empreses-subministradores-daigua-en-la-lluita

Secció: Local
10/11/2016

Reus se suma al conveni entre la Generalitat i
empreses subministradores daigua en la lluita
contra la pobresa energètica

http://delcamp.cat/reusdiari/noticia/8118/reus-signa-un-conveni-amb-la-generalitat-per-lluitar-contra-la-pobresa-energetica
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10/11/2016

Reus signa un conveni amb la Generalitat per
lluitar contra la pobresa energètica

http://delcamp.cat/reusdiari/noticia/8118/reus-signa-un-conveni-amb-la-generalitat-per-lluitar-contra-la-pobresa-energetica

Secció: Sociedad
10/11/2016

Reus signa un conveni amb la Generalitat per
lluitar contra la pobresa energètica

http://www.diaridetarragona.com/noticia.php?id=74467

Secció: Local
10/11/2016

Reus signa un conveni amb el Govern per establir
mecanismes contra els talls d'aigua

http://www.diarimes.com/noticies/reus/2016/11/10/l_empresa_subministrament_aigua_reus_suma_la_lluita_contra_pobresa_energetica_108
24_1092.html

Secció: Actualidad / Última Hora - Regional
10/11/2016

L'empresa de subministrament d'aigua de Reus se
suma a la lluita contra la pobresa energètica

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/296792/ca/reus-mataro-vilafranca-penedes-sumen-convenis-signats-generalitat-e
mpreses-subministradores-daigua-lluita-pobresa-energetica.do

Secció: Prensa / Periodismo
10/11/2016

Reus, Mataró i Vilafranca del Penedès se sumen
als convenis signats per la Generalitat amb
empreses subministradores d'aigua en la lluita
contra la pobresa energètica

