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TEMPERATURA · L’aigua
fa dies que registra 28 graus
centígrads per l’onada de calor, i
si augmenta més afectarà la cria

L’escalfament de
l’aigua fa perillar la
producció de musclos
NEGUIT · Els aqüicultors
ebrencs estan a punt de tancar
la campanya amb l’extracció de
3,5 milions de quilos de mol·lusc

MEDI NATURAL P20

Dues socorristes fent una ronda de vigilància a peu per la platja de Calafell ■ AJ. CALAFELL

CALAFELL P23

Els socorristes de Calafell no fan servir les torres de vigilància de la
platja perquè han quedat obsoletes i fan el servei arran de sorra

Vigilants de la platja a peu

SOCIETAT P21

L’Ajuntament crea un
fons per combatre la
pobresa energètica

La línia de subvencions
està oberta a peticions
fins al 30 de novembre

La partida de pressupost
habilitada per la mesura
és de 143.000 euros

470 llars de Reus aspiren
a ajuts pel consum elèctric

Els gots de plàstic,
desterrats de les festes

Tarragona P22

Els bars estrenaran un got reutilitzable
per Sant Magí per reduir els residus

Els alcaldes volen ara que s’elimini el
coll d’ampolla entre la Móra i Altafulla

Infraestructures P23

Retenció a l’encreuament de la Móra ■ J.C. LEÓN

N-340, satisfacció i
serrells pendents

Protesta a l’hospital del
Vendrell per una agressió

Successos P22
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ACN 

La presentación de solicitudes 
para optar a la subvención con-
tra la pobreza energética en Reus 
entre el 23 de mayo y el 31 de julio 
deja un número que roza el medio 
millar, con 470 familias a la espe-
ra de recibir las ayudas. Un nú-
mero que puede variar, ya que el 
plazo de formalización de solici-
tudes se ha ampliado de un mes a 
seis meses este año y se cerrará 
este 30 de noviembre. 

Las ayudas se destinarán a fa-
milias en situación de necesidad 
socioeconómica para atender los 
gastos de suministros eléctricos 
y de gas. La convocatoria inclu-
ye algunos cambios para conse-

guir más eficiencia y responsabi-
lidad en el consumo energético. 
El Ayuntamiento de Reus cuen-
ta con un presupuesto de 143.000 
euros, ampliables. Se pagará un 
importe máximo para cada fac-
tura –quedan excluidos los im-
portes por recargos, intereses y cos-

tes de demora–. Los importes de 
la subvención irán de los 45 eu-
ros de máxima mensual a los 60, 
según los miembros de la fami-
lia. El año pasado se pagaba el im-
porte total de la factura. El im-
porte de la subvención será una par-
te de las facturas que se presenten 

del consumo de los meses de di-
ciembre de 2016 a marzo de 2017, 
ambos incluidos.  

Este año sólo se pagará direc-
tamente al beneficiario de la sub-
vención la factura de suministro 
de luz y gas que ya estén pagadas. 
El año pasado se realizaron pa-
gos tanto al beneficiario de la sub-
vención como directamente al 
proveedor o suministrador del 
servicio, dependiendo de si esta-
ban o no pagadas las facturas.  

Para optar a la subvención, se 
deberá residir y estar empadro-
nado en Reus con una antigüedad 
mínima de dos años consecuti-
vos, y debe ser inmediatamente an-
terior a la fecha de la solicitud. La 
familia no podrá superar umbra-
les de renta que vayan de 7.967,73€ 
anuales para familias de un miem-
bro a 12.748,37€ anuales para fa-
milias de cuatro o más. Quien so-
licite la subvención asistirá al Ser-
vicio de Asesoramiento Energético 
o Talleres de eficiencia energéti-
ca en los 30 días siguientes a la so-
licitud. También habrá un punto 
de asesoramiento. 
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470 familias piden subvención en 
Reus contra la pobreza energética

Foto de archivo de la protesta de la PAH Reus por la muerte de la señora 
que se iluminaba con una vela y murió en un incendio en 2016. FOTO: ACN.

El Ayuntamiento 
cuenta con una 
partida de 143.000 
euros, ampliable para 
hacer frente a las 
solicitudes

 ■ Los residentes de la residen-
cia Maricel (dentro del recinto 
de Villablanca, del Grupo Pere 
Mata), afectados con discapaci-
dad intelectual leve-moderada y 
trastorno mental, han iniciado 
una nueva terapia basada en la 
Teoría de la mente (TOM). El ob-
jetivo es ofrecer a los usuarios 
estrategias para reducir los con-

flictos, mejorar su relación con 
los demás y su calidad de vida.La 
Teoría de la mente se trata de una 
capacidad del día a día necesaria 
para mantener interacciones so-
ciales tanto sencillas como com-
plejas. A través de esta teoría, se 
pueden atribuir pensamientos e 
intenciones a otras personas y, 
así, comprender su comporta-

miento y dar una respuesta ade-
cuada en sociedad. Las personas 
con discapacidad intelectual y 
otros trastornos mentales –au-
tismo o esquizofrenia– presen-
tan dificultades a la hora de leer 
las señales y atribuirles pensa-
mientos e intenciones, lo que di-
ficulta su relación con los demás. 
Sin embargo, esta capacidad se 

puede entrenar y aprender. Por eso 
se han iniciado sesiones de tera-
pias grupales de 5 y 6 personas. 

Semanalmente trabajan as-
pectos básicos como la percep-
ción sensorial y la existencia de 
diferentes perspectivas, a fin de 
facilitar el aprendizaje de las fal-
sas creencias y ser capaces de di-
ferenciarlas de la mentira, absur-
dos, adivinanzas y creencias cier-
tas. También se trabajan los gestos 
y las intenciones. Algunas de las 
sesiones se realizan en salidas a 
la comunidad, por lo que aumen-
ta la motivación y permite gene-
ralizar los aprendizajes en otros 
contextos fuera de la residencia 
Maricel. –C.V. 

SALUD ■  P R E T E N D E  M E J O R A R  L A  R E L A C I Ó N  CO N  L A S  P E R S O N A S  CO N  D I S C A PA C I D A D

Villablanca inicia una nueva terapia 
inspirada en la Teoría de la Mente

Diligències 
judicials 
contra dos 
conductors

TAXA D’ALCOHOL

■ La Guàrdia Urbana va ins-
truir aquest cap de setmana 
diligències per presumptes 
delictes contra la seguretat 
del trànsit contra dos conduc-
tors per conduir sota els efec-
tes de begudes alcohòliques i 
haver donat un resultat posi-
tiu superior a 0,60 mg/l d’al-
cohol en aire espirat a la pro-
va d’alcoholèmia. El primer 
va passar divendres, a l’avin-
guda Prat de la Riba, quan es 
va produir un encalç entre dos 
turismes, un Hyundai I10 i un 
Seat Ibiza.  

La Guàrdia Urbana va ins-
truir diligències judicials con-
tra el conductor del primer 
vehicle per un presumpte de-
licte contra la seguretat del 
trànsit per conduir sota els 
efectes de begudes alcohòli-
ques al haver donat un resul-
tat positiu de 0,89 mg/l d’alco-
hol en aire espirat a la prova 
d’alcoholèmia que se li va prac-
ticar.  L’endemà,  es va produ-
ir un accident a plaça de la Pas-
toreta sense ferits i entre dos 
turismes, model Seat Ibiza. A 
la prova d’alcoholèmia que se 
li va practicar va donar un re-
sultat positiu d’1,00 mg/l d’al-
cohol en aire espirat.–C. V. 

 
CIUTADANIA 

L’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà reprograma 
les visites del 9 d’agost 
■ Aquest dimecres, 9 d’agost, 
l’Ajuntament patirà un tall 
(de 7 a 9 h) del subministra-
ment elèctric pel manteni-
ment de la xarxa que fa la com-
panyia elèctrica a Reus. L’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana ha 
reprogramat les atencions 
previstes amb el sistema de Ci-
ta Prèvia  i ha informat de tot  
amb cartells a l’oficina.–C. V.

Sortegem 10 entrades dobles

et convida al concert
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PROTECCIÓ DE DADES      
D’acord amb la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 15/1999, li comuniquem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de PROMOTORA MEDITERRÁNEA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES, 
SA (PROMICSA),  amb la finalitat de gestionar de forma adequada la promoció. Tanmateix, aquestes dades no seran distribuïdes a tercers, excepte les cessions legalment permeses.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a la següent adreça: 
C/ Domènech Guansé, 2 - 43005 TARRAGONA o bé enviant-ho per correu electrònic a administracio@diaridetarragona.com.
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació, i que tenim el c onsentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

Jove Orquestra Filharmònica de Catalunya (JOFICAT)

El dissabte 12 d’agost, 20.30 hores

Jardins del 

Es permet l’entrada des de les 19 h per realitzar visita al parc

S’oferirà peces de salsa, bossa nova, tangos...

E

Preu del concert

15€
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Escac als musclaires

L’APUNT hipoteca la de l’any següent, per la mortalitat de la
cria de musclo. Els productors reclamen a l’adminis-
tració que emprengui mesures per evitar les pèrdues
que pateix el sector, unes pèrdues que els frenen alho-
ra de diversificar la producció. Però fins ara, l’única
resposta és la realització d’estudis que no fan més
que constatar allò que tot el sector ja sap.Lurdes Moreso

Cada estiu els aqüicultors del delta de l’Ebre viuen
amb preocupació la pujada de la temperatura de l’ai-
gua dels Alfacs i el Fangar. Una situació que abans es
produïa de manera esporàdica però que s’està conver-
tint en habitual. Així no és estrany que l’aigua de les
badies supere els 28 graus centígrads, un escalfament
que posa en risc la producció pendent d’extreure i que

SOCIETAT

TARRAGONA

TIVISSA

Homenatge al
manter mort a
Salou el 2015

Denunciat per
haver simulat
danys al seu celler

Desallotgen trenta
persones per un
petit incendi

La família del manter d’ori-
gen senegalès Mor Sylla,
mort a Salou l’11 d’agost de
2015 durant una operació
dels Mossos d’Esquadra
contra el top manta, tornarà
a fer una concentració pacífi-
ca, divendres, per reclamar
que es reobri el cas. L’acte
reivindicatiu s’ha convocat a
la plaça de la Pau i es farà
entre les deu del matí i la una
del migdia. Ibrahima Sylla,
germà del manter mort, està
treballant per aconseguir els
visats perquè la dona de Mor
i la seva filla de quatre anys,
que viuen al Senegal, puguin
assistir a l’acte. ■ ACN

L’incendi d’un rentavaixelles
va obligar a desallotjar ahir a
la matinada trenta veïns d’un
bloc de pisos de Tarragona,
segons van informar els Bom-
bers de la Generalitat. Els fets
es van produir al voltant de
dos quarts de dues de la ma-
tinada en un immoble del car-
rer dels Caputxins, en el nú-
mero 18. Tres dels desallotjats
van haver de ser atesos per
inhalació lleu de fum, però no
va caldre el seu trasllat a
l’hospital. El foc es va extingir
ràpidament i els veïns van po-
der tornar a casa. Tres dota-
cions dels Bombers van parti-
cipar en l’extinció. ■ ACN

Els Mossos d’Esquadra han
denunciat penalment un veí
de Móra la Nova per haver si-
mulat danys en un celler de la
seva propietat de Tivissa amb
la intenció de cobrar una as-
segurança. Els fets van tenir
lloc el passat 21 d’abril, quan
l’home va denunciar que algú
havia entrat a les seves instal-
lacions trencant una finestra i
havia deixat obertes deu tines
de vi, que es van buidar. L’ho-
me assegurava que havia per-
dut 30.000 litres de vi. La
policia i la companyia asse-
guradora van detectar que
els danys havien estat simu-
lats. ■ REDACCIÓ

Un total de 470 famílies
van presentar la sol·licitud
de subvenció contra la po-
bresa energètica des del
23 de maig fins al 31 de ju-
liol del 2017. L’Ajunta-
ment de Reus ha previst
per a aquest ajut una par-
tida econòmica de
143.000 euros, ampliable
en funció de les necessi-
tats i de les disponibilitats
pressupostàries.
Aquest any, el termini

de presentació de sol·lici-
tuds s’ha ampliat d’un a sis
mesos. Així doncs, les fa-
mílies que estan en una si-
tuació de necessitat socio-
econòmica per atendre les
despeses de subministra-
ments elèctric i de gas po-
den sol·licitar l’ajut fins al
dia 30 de novembre. En la
convocatòria també s’han
dut a terme canvis, amb
l’objectiu d’aconseguir
més eficiència i més res-
ponsabilitat en el consum
de l’energia elèctrica i de
gas.

Aquesta convocatòria
és només una de les línies
d’ajut que té establertes
l’Ajuntament reusenc per
evitar la pobresa energèti-
ca, juntament amb els
ajuts d’urgència, els ajuts
d’aigua per a persones
amb pocs recursos i els
ajuts d’aigua des de l’em-
presa Aigües de Reus (bo-
nificació del deute i bonifi-
cació solidària).

Pagament directe als
beneficiaris
L’Ajuntament de Reus pa-
garà un import màxim per
cada factura, depenent
dels membres de la unitat
familiar, i en queden ex-
closos els imports per re-
càrrecs, interessos o cos-
tos de demora que s’hagin
pogut generar. Per unitats
familiars d’un sol mem-
bre, la quantitat màxima
mensual serà de 45 euros;
si són dos i tres membres,
el màxim serà de 52,50 eu-
ros, i si són quatre o més, el
límit és de 60 euros.
L’import de la subven-

ció atorgada serà una part

de les factures que es van
presentar del consum cor-
responent als mesos de de-
sembre del 2016 al març
del 2017, tots dos inclo-
sos. Enguany només es pa-
garà directament al bene-
ficiari de la subvenció les
factures de subministra-
ment de llum i gas que ja
estiguin pagades. L’any
passat, segons fonts muni-
cipals, es van realitzar pa-
gaments tant al beneficia-
ri de la subvenció com di-
rectament al proveïdor o
subministrador del servei,
en funció, això sí, de si les
factures estaven pagades
o no.
Cal destacar, a més, que

per poder aspirar a aques-
ta subvenció, els sol·lici-
tants han de residir i estar
empadronats a la capital
del Baix Camp (a l’immo-
ble destinat a ús d’habitat-
ge sobre el qual se sol·licita
la subvenció) amb una an-
tiguitat mínima de dos
anys consecutius, i que
han de ser immediata-
ment anteriors a la data de
la sol·licitud. ■

a L’Ajuntament de Reus ha previst una partida pressupostària de 143.000 euros per a una línia
d’ajudes a les quals es pot aspirar fins al 30 de novembre

Reusdigital
REUS

470 llars demanen ajuts
per la pobresa energètica

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Una imatge d’arxiu d’una protesta contra la pobresa energètica a Reus ■ PAULA GARCÍA

30.11.17
Venç el termini per presen-
tar les sol·licituds amb les
quals es pot aspirar
a la subvenció.

60
euros mensuals és l’import
màxim de subvenció quan
la unitat familiar és de qua-
tre o més integrants.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

Una de les novetats de la con-
vocatòria d’enguany és que la
persona que sol·licita la sub-
venció es compromet a assis-
tir al servei d’assessorament
energètic o als diversos ta-
llers d’eficiència energètica
que s’han preparat en un ter-
mini no superior als trenta
dies des de la presentació de
la sol·licitud per percebre
l’ajuda.

Fonts de l’Ajuntament de
Reus van exposar ahir que
aquestes accions formatives
s’han concebut amb l’objec-
tiu de fomentar el consum
responsable de l’aigua i l’e-

nergia domèstica i de dismi-
nuir les despeses produïdes
en aquest àmbit. El consistori
de la capital del Baix Camp ha
impulsat la creació del punt
d’assessorament energètic,
que “està obert a tothom” i
que a partir del mes de se-
tembre rebrà “tothom qui ho
vulgui” si prèviament s’ha de-
manat cita. D’aquesta mane-
ra, els particulars que s’hi
presentin podran saber si po-
den acollir-se a una ajuda o si
poden millorar en l’ús dels
subministraments o de re-
ducció de potència del seu
habitatge.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Formació en eficiència energètica
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Redacció

Fins a 470 famílies han presen-
tat la sol·licitud de subvenció 
contra la pobresa energètica 
des del 23 de maig fins al 31 de 
juliol de 2017. L’Ajuntament de 
Reus ha previst per aquesta sub-
venció una partida econòmica 
de 143.000 euros, ampliable en 
funció de les necessitats i de 
les disponibilitats pressupos-
tàries. Enguany, el termini de 
presentació de sol·licituds s’ha 
ampliat d’un mes a sis mesos. 
Així doncs, les famílies que es 
troben en situació de necessitat 
socioeconòmica per atendre les 
despeses de subministraments 
elèctric i de gas poden sol·licitar 
l’ajut fins al 30 de novembre. 
En la convocatòria també s’han 
realitzat canvis, amb l’objectiu 
d’aconseguir una major eficièn-
cia i una major responsabilitat 
en el consum de l’energia elèc-
trica i de gas.

Aquesta convocatòria és no-
més una de les línies d’ajut que 
té establertes l’Ajuntament per 
evitar la pobresa energètica, 
juntament amb els ajuts d’ur-
gència, els ajuts d’aigua per a 

persones amb pocs recursos, i 
els ajuts d’aigua des de l’empre-
sa Aigües de Reus –bonificació 
del deute i bonificació solidà-
ria–. 

Depenent de la unitat familiar
En detall, es pagarà un import 
màxim per cada factura depe-
nent dels membres de la unitat 

familiar, i queden exclosos els 
imports per recàrrecs, interes-
sos i costos de demora que s’ha-
gin pogut generar les següents 
quantitats: per a un sol membre, 
la quantitat màxima mensual 
serà de 45 euros; per a dos i tres 
membres, fins a 52,5 euros; i per 
a unitats de quatre membres, el 
màxim és de 60 euros.

CEDIDA

Una imatge d’arxiu del punt d’assessorament energètic. 

Prop de 470 famílies han demanat  
ajuts contra la pobresa energètica

SOCIETAT

L’Ajuntament ha previst una partida de 143.000 euros que és ampliable

Redacció

Els residents  la residència Ma-
ricel –al recinte de Villablanca, 
del Grup Pere Mata–, afectats 
amb discapacitat intel·lectual 
lleu-moderada i trastorn men-
tal, han iniciat una nova teràpia 
basada en la Teoria de la ment 
(TOM). L’objectiu és donar a 
aquests usuaris estratègies que 
reduir els conflictes, millorar la 
seva relació amb els altres i la 
seva qualitat de vida. La Teoria 
de la ment és una capacitat del 
dia a dia necessària per man-
tenir interaccions socials tant 
senzilles com atansar-li la gerra 
d’aigua a una persona que ens 
acosta el got buit, o tant com-
plexes com enamorar-se. Per 
tant, gràcies a aquesta teoria 
podem atribuir pensaments i 
intencions a altres persones i, 
així, comprendre el seu com-
portament i donar una res-
posta adequada en societat. 
Les persones amb discapacitat 
intel·lectual i altres trastorns 
mentals com l’autisme o l’es-
quizofrènia presenten dificul-

tats a l’hora de llegir les senyals 
i atribuir-les pensaments i in-
tencions, la qual cosa dificulta 
la seva relació amb els altres. 
No obstant això, aquesta capa-
citat és pot entrenar i aprendre, 
per això s’han iniciat sessions 
de teràpies grupals de 5-6 per-
sones. Setmanalment treballen 
aspectes bàsics com la percep-
ció sensorial i l’existència de 
diferents perspectives, per tal 
de facilitar l’aprenentatge de 
les falses creences i ser capaç de 
diferenciar-les de la mentida, 
absurds, endevinalles i creen-
ces certes. També es treballa 
el reconeixement dels gestos i 
les intencions per dur a terme 
inferències simples i comple-
xes, així com la percepció de 
les emocions pròpies i les dels 
altres per tal de millorar l’em-
patia i facilitar la resolució de 
conflictes. Algunes de les ses-
sions es realitzen en sortides 
a la comunitat, de manera que 
augmenta la motivació i permet 
generalitzar els aprenentatges 
en altres contextos.

Villablanca inicia una 
nova teràpia basada en la
‘Teoria de la ment’

RECERCA

L’objectiu és aportar eines per reduir conflictes

Els Centres Cívics 
van oferir l’any passat  
més de 220 cursos

Durant el curs 2016-17 la Xar-
xa de Centres Cívics de l’Ajun-
tament de Reus ha realitzat 
un total de 227 cursos, que 
han acollit un total de 2.724 
alumnes. Els més sol·licitats 
continuen sent els de pintura, 
restauració, ioga i tot tipus de 
disciplines i nivells en anglès. 
Com a novetats destaca l’aug-
ment en el nombre d’inscrits 
en balls i danses. En relació a 
la cura del cos, destaquen els 
cursos d’estiraments.

Reus edita un díptic 
amb consell per 
protegir-se de la calor

L’Ajuntament va editar i di-
fondre, a principis d’estiu, un 
díptic on recull consells per 
protegir-se de la calor. Així, la 
informació detalla que a casa 
cal controlar la temperatura, 
obrir finestres al vespre i pren-
dre dutxes fresques. Al carrer, 
és convenient portar barret i 
aigua i caminar per l’ombra. 
En general, convé limitar l’ac-
tivitat física, evitar sortir en 
hores de calor i evitar els men-
jars molt calents. 

Mónica Pérez

El Defensor del Pueblo ha enviat 
una carta a l’Ajuntament on «ac-
cepta les disculpes» de la corpo-
ració municipal i «les hi presenta 
també», arran de l’expedient per 
la retirada d’un vehicle de la via 
pública pel qual el síndic estatal 
va traslladar a la Fiscalia General 
de l’Estat l’«actitud entorpidora» 
del consistori. En el document, 
el Defensor del Pueblo apunta 
haver «rebut un escrit de l’Ajun-
tament» de Reus en relació a la 
mateixa queixa i admet l’expli-
cació d’aquest «per no haver-se 
comunicat que l’ampliació de la 
informació sol·licitada, i reque-
rida en tres ocasions, s’havia re-
mès al jutjat» que estudiava un 
recurs contenciós-administratiu 
de l’interessat davant la seva re-
clamació. 

La institució lamenta igual-
ment en la carta que, quan la 
persona que va formular la quei-

xa per la retirada del vehicle del 
carrer va informar que havia 
presentat aquest recurs al jutjat, 
«les actuacions s’haurien d’haver 
donat per finalitzades i això no es 
va fer, segons s’ha pogut esbrinar, 
per una errada en la coordinació 
dels tràmits de l’expedient de 
queixa». Per tot plegat, i tal com 
detalla a la missiva, el Defensor 
del Pueblo –que actualment és 
Defensora, Soledad Becerril– 
«dóna per finalitzat», ara sí, l’ex-
pedient en qüestió. 

Una queixa que ve de l’any 2012
Els fets es remunten al 2012 
quan, segons explicava el regidor 
d’Hisenda, Joaquim Enrech, en el 
ple del passat 6 de juliol, «un ciu-
tadà va deixar aparcat un cotxe 
al carrer Monestir de Poblet. Pas-
sats vuit mesos, una parella de la 
Guàrdia Urbana va aixecar acta i, 
mentre ho feia, se’ls hi va acostar 
un mecànic que estava al davant i 

els hi va fer el comentari que, feia 
molts mesos, un ciutadà s’havia 
dirigit al seu taller per dir-li que 
li portaria el cotxe a arreglar i 
no l’havia vist més». Tal com 
concretava el regidor, «en aquell 
moment, el cotxe ja tenia símp-
tomes d’abandonament com ara 
oxidació i bonys», així que «es 
va intentar notificar al ciutadà 
en qüestió que s’iniciava l’expe-
dient, propi en aquests casos, 
de retirada de vehicle per aban-
donament. No se’l va localitzar 
en el domicili que ens facilitava 
Trànsit i es va fer la notificació 
per edictes».

L’expedient va tirar endavant 
i, «de forma sorprenent, el dia 9 
de novembre del 2013 es va rebre 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
un correu electrònic del propie-
tari interessant-se per la situació 
del seu vehicle. Se’l va informar 
que havia estat traslladat al dipò-
sit municipal de vehicles i que, si 

el volia retirar, hi havia una san-
ció pel fet d’abandonar-lo i una 
taxa corresponent al pupil·latge 
del cotxe al dipòsit».

El ciutadà va presentar llavors 
un seguit d’escrits d’al·legacions 

«a què vam contestar totes les 
vegades, perquè en cap moment 
els seus drets han estat vulne-
rats» i, enmig de tot, «vam rebre 
un escrit de la Defensora del Pu-
eblo, que se li va contestar el 5 de 
maig del 2015, i un de següent 
que no vam contestar perquè 
pensàvem que s’hauria produ-
ït un creuament amb la nostra 
resposta». «Posteriorment se’n 
van rebre dos més que efectiva-

ment no vam contestar», afegia 
Enrech, que precisava que «en 
cap cas ha estat per una actitud 
entorpidora». I és que el ciutadà 
«havia interposat una deman-
da de recurs contenciós admi-
nistratiu contra l’Ajuntament i 
l’Ajuntament, donant compte a 
les obligacions que té, va enviar 
còpia íntegra de l’expedient al 
jutjat». El judici està assenyalat 
per a l’any 2018. 

OLÍVIA MOLET

MUNICIPAL

El Defensor del Pueblo es 
disculpa i tanca l’expedient 
pel cotxe retirat
El síndic estatal, que havia denunciat l’Ajuntament a la Fiscalia General per 

«entorpir» en una reclamació, lamenta un «error de coordinació als tràmits»

La institució admet 
que «s’haurien d’haver 
donat per finalitzades les 
actuacions»

El conflicte té l’origen en un turisme abandonat que va ser traslladat al Dipòsit Municipal. 
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470 famílies han sol·licitat fins ara la subvenció

contra la pobresa energètica
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Reus destinarà 143.000 euros contra la pobresa
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Gairebé 500 famílies demanen la subvenció a Reus

contra la pobresa energètica
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