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Milers de
persones es
manifesten
contra la
independència
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La mobilització va
recórrer els carrers de
Barcelona. P13
G4EE4:BA4

Els veïns
exigeixen que
la Budellera
«comenci des
de zero»
No es creuen que es
pugui fer un nou projecte
en tres mesos. P4
G4EE4:BA4

Les peixateries del Mercat
Central tanquen la tarda del
primer dissabte d’obertura
G4EE4:BA4 Només una va oferir el servei de degustació i, la resta, va

L’Ajuntament
abaixar persiana quan es van quedar sense gènere, segons asseguren. P2
vol elaborar un
full de ruta dels
museus de la
ciutat

CARSTEN W. LAURITSEN

També vol obrir un
espai on fer exposicions
temporals. P5
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El Defensor del
Pueblo actua
d’ofici per l’àvia
que va patir el
tall de llum
La regidora Montserrat
Vilella compareixerà al
Parlament. P8
64@C78G4EE4:BA4

El fundador de
Lauren Films,
Antoni Llorens,
va morir
dissabte a Reus
El funeral serà avui a dos
quarts de cinc de la tarda
a Cambrils. P11
64@C78G4EE4:BA4
OLÍVIA MOLET

Durant la desfilada, ahir.

El lateral roig-i-negre Alberto Benito, en una acció amb un oponent del Tenerife, sota la mirada del portuguès Ricardo Vaz.

El CF Reus guanya després de dos mesos
9HG5B? Un gol de Máyor al minut 14 dóna la victòria al camp del Tenerife. C$) $*

La Selva del
Camp s’ofereix
per acollir els
Tres Tombs de
Catalunya
L’esdeveniment va reunir
un centenar de carros i
cavalls. P10
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El Defensor del Pueblo actua d’ofici i
Vilella compareixerà pel tall de llum
L’òrgan estatal obre una investigació com la que té en tràmit el Síndic mentre el Parlament cita la regidora per informar dels fets
Mónica Pérez

El Defensor del Pueblo ha iniciat
una actuació d’ofici pel cas de
la dona de 81 anys que, el passat
mes de novembre, va morir en
un incendi a casa seva, al carrer
de Santa Anna, provocat per una
espelma amb què s’il·luminava
després que Gas Natural la deixés sense llum. L’òrgan hi intervé
en el marc d’un grapat d’«actuacions significatives», que porta
a terme repartides en diferents
punts de l’Estat i dins l’àmbit del
subministrament elèctric, el qual
considera «essencial per a una
vida digna i condició necessària
per a l’exercici d’altres drets fonamentals». Fonts del Defensor
del Pueblo, que des de l’any 2012
és una dóna i es diu Soledad Becerril, confirmen que la investigació relacionada amb Reus es
troba encara «en tràmit» i que no
hi ha previst un termini per a la
seva conclusió.
Aquesta se suma a la que va
emprendre, igualment d’ofici i
entre altres, el Síndic de Greu-

CRISTINA AGUILAR

ges de Catalunya, qui lamentava
aquesta setmana davant el Parlament el fet que l’òrgan estatal
n’hagués obert una de pròpia
«perquè sumant seríem més potents». «No és gaire efectiu que
nosaltres ens n’assabentem que
hi ha una actuació d’ofici oberta a través de la memòria anual de la defensora del pueblo»,
explicava Rafel Ribó, que deia
que s’hauria guanyat «eficàcia,
estalvi, i incidència» si «això ho
poguéssim fer, tal com diuen les
lleis espanyoles, de forma conveniada i coordinada. Però tenim
dues actuacions d’ofici obertes» i
«estem pendents encara com resoldre-ho i els asseguro que aviat
tindran la seva resolució».
Un 15% dels recursos
Ribó recordava que el govern
català està emprant actualment
només el 15% dels recursos que
es destinen a combatre la pobresa energètica. El Síndic de
Greuges reiterava la dada, durant
la darrera intervenció al Parla-

L’exterior del pis cremat on va morir l’àvia, al carrer Santa Anna.

ment, la setmana passada i a preguntes del diputat del PP Sergio
Santamaría, i apuntava que tot
plegat «passarà per la implicació
i la coordinació necessària de la
Generalitat, dels serveis socials

de l’ajuntament i de les empreses subministradores. «Jo crec
que més enllà de la imputació
de culpes, perquè res aporta i en
definitiva l’única cosa que fa és
sobretot esbiaixar el problema

fonamental, es tractarà precisament de fer tot el possible perquè aquests fets, com dic, no es
produeixin».
El paper de l’Ajuntament
A principis de març, la CUP i Catalunya Sí que es pot sol·licitaven
la compareixença de la regidora
de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, en la Comissió d’Empresa
i Coneixement del mateix Parlament, «perquè informi sobre
els incidents ocorreguts a Reus
per un tall de subministrament
elèctric», tal com detalla el text
de l’expedient. La sol·licitud, que
va obrir-se el 15 de febrer, va ser
admesa a tràmit dues setmanes
després i, tot just aquest dijous,
rebia llum verda de la mateixa
comissió, aprovada com al punt
desè de l’ordre del dia en sessió
ordinària.
Per tant, la regidora reusenca
s’explicarà de nou, aquest cop al
Parlament, tal com ho va fer anteriorment el conseller delegat

de Gas Natural, Rafael Villaseca,
tot i haver-se expressat ja sobre
els fets en reiterades ocasions
per detallar que l’empresa subministradora mai no va arribar
a comunicar a l’Ajuntament que
tallaria el subministrament de
llum a la llar de la dona al carrer
de Santa Anna. La compareixença encara no té data, pendent
que aquesta sigui fixada i entri a
un nou ordre del dia de la Comissió d’Empresa.
A la mateixa Comissió, el conseller delegat de Gas Natural, que
es referia reiteradament a la dona
morta com «la clienta de Reus» i
detallava que el tall de llum l’havia executat la companyia que
representa «dos mesos abans»
de l’incendi i «per manca de pagament», qualificava d’«especialment dolorós, per la família i també pel conjunt de la societat, que
una desgràcia com aquesta tingui
lloc en un país com el nostre que
amb la seva capacitat i mitjans
no hauria de permetre aquesta
mena de tragèdies». Villaseca
mantenia que «la nostra empresa
comercialitzadora col·laborava
amb l’Ajuntament de Reus des de
l’any 2014, de forma que aquest
comunicava a l’empresa els casos dels clients vulnerables, amb
objecte d’evitar l’acció de tall» i
deia que «a aquests efectes, l’any
2016, l’empresa havia rebut la comunicació de 134 casos de clients
vulnerables a Reus, 134, i en tots
els casos el tall va ser suspès».

ECONOMIA

L’empresa que va auditar la Confederació
de Comerç revisa Reus Serveis Municipals
El gabinet ha guanyat el concurs per l’auditoria de comptes anuals de la societat entre 2015 i 2017
Redacció

El gabinet que va portar a terme les darreres auditories de la
Confederació de Comerç de Catalunya, Cortés y Asociados Auditores SL, revisarà els comptes
de Reus Serveis Municipals en
haver guanyat la seva oferta el
concurs públic obert sota el con-

cepte d’«auditoria dels comptes
anuals de la societat i del consolidat del grup dels exercicis
2015-2016-2017 i treballs de collaboració en el control financer».
L’import de licitació és de prop
de 24.000 euros i la proposta de
l’empresa amb seu a Barcelona
ha estat escollida per la mesa,

segons els criteris del ple, com
la més avantatjosa entre les vuit
que s’hi van presentar.
Al llarg dels propers mesos,
Cortés y Asociados s’encarregarà d’«informar sobre la correcta
presentació de la informació financera, del compliment de les
normes i directrius que siguin

d’aplicació i del grau d’eficàcia i
eficiència en la consecució dels
objectius previstos. Els treballs
contractats han de tenir com a
resultat, tal com figura al ple,
l’emissió d’un informe que, a
partir d’una anàlisi mitjaçant
tècniques de revisió i verificació
de la documentació econòmica i

comptable de l’entitat, reflecteixi el grau de fidelitat d’aquesta
documentació al representar la
seva situació econòmica, patrimonial i financera; i determinar
si els comptes es presenten adequadament de conformitat amb
la normativa. L’auditora revisarà
tant la divisió central de Reus
Serveis Municipals com també
la divisió d’Aigües i la divisió
de Serveis Funeraris Reus i Baix
Camp.
Recomanacions de millora
L’auditora realitzarà també un
informe de recomanacions i suggeriments que tendeixin a una
millora en la gestió dels fons, en

el marc dels encàrrecs que són
propis de la licitació.
L’activitat de Cortés y Asociados Auditores SL va tenir una
especial repercussió mediàtica
en la revisió dels comptes de la
Confederació de Comerç de Catalunya, quan diversos mitjans
estatals van publicar extractes
dels informes de les auditories
que apuntaven l’avís del gabinet
de la delicada situació econòmica que travessava la patronal
catalana del comerç. També de
que els números eren negatius
i del dubte sobre la capacitat de
l’entitat per continuar, en aquelles circumstàncies, amb l’activitat que duia a terme.

RECERCA

El Pere Mata serà secretari del
Clúster de Salut Mental
L’Institut Pere Mata ha assumit
la secretaria de la nova junta del
Clúster de Salut Mental de Catalunya, després que l’Assemblea General va escollir la directora de l’àrea de Recerca de
l’Institut, Elisabet Vilella, com
a secretària de la junta directiva
renovada que encapçala Pere
Bonet, de la Fundació Altaya,
com a president. Com a vicepresident va se escollit Daniel
Roca i Joan Vegué ocupa el càrrec de tresorer. La junta direc-

tiva està formada per 15 socis
que representen la cinquantena
d’entitats públiques i privades
que treballen en l’àmbit de la
salut mental a Catalunya i que
s’agrupen en el Clúster. La seva
missió és fomentar i generar
projectes entre els associats per
a optimitzar recursos i aconseguir un millor benestar pel que
fa a salut mental. A més, és objectiu del Clúster de Salut Mental promoure col·laboracions
innovadores entre els socis.
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