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Contratan a Homs
como asesor
de La Xarxa
El consejero delegado del ente público acompañó
al ex conseller a declarar ante el Supremo
JAVIER OMS BARCELONA
El ex conseller de la Generalitat
Francesc Homs ha sido contratado este año como asesor externo
por la Xarxa Audiovisual Local
(XAL), el ente mediático de titularidad pública vinculado a la Diputación de Barcelona. El consejero
delegado de La Xarxa es Francesc Pena, considerado como uno
de los hombres de confianza del
ex portavoz del Govern bajo el
mandato de Artur Mas y situado
también en el entorno del ex president de la Generalitat.
La contratación de Homs por
parte de La Xarxa no tuvo que superar ningún concurso público
previo al tratarse de un trabajo
menor. En este caso, no superior
a los 18.000 euros más IVA, según
los criterios establecidos por la
Diputación de Barcelona. Homs

rechazó ayer especificar a este
diario la cuantía de su contratación alegando razones de privacidad con su cliente. Fuentes conocedoras del contrato consultadas
por este diario sitúan el pago en
torno a los 10.000 euros.
Según confirmó el propio
Homs a EL MUNDO, fue contratado a inicios de año como abogado especializado en compliance,
término técnico bajo el que se engloba la adecuación de las estructuras de las empresas a su responsabilidad penal según los nuevos criterios del Código Penal.
Desde marzo y durante ocho
meses Homs ha realizado un estudio bautizado como Compliance aplicado a pequeñas entidades.
En este caso, la amplia red de televisiones y radios locales que
configuran el esqueleto de La

El ex conseller Francesc Homs, en una foto de archivo. BERNARDO DÍAZ
Xarxa. Completó el trabajo el pasado miércoles con una explicación en público durante la celebración de Infolocal, un encuentro anual de responsables de
medios de comunicación locales.
Durante su intervención, Homs
explicó cómo pueden las empresas de «pequeñas dimensiones

competir con las grandes corporaciones que ya han implementado las exigencias» de la nueva
normativa.
Homs abandonó el Govern en
noviembre de 2015, poco antes de
que Carles Puigdemont alcanzara
la presidencia de la Generalitat. El
ex portavoz del Govern fue conde-
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Los ayuntamientos catalanes se han
sentido «muy solos» en la aplicación
de la ley catalana contra la pobreza
energética en sus dos primeros años
de vigencia, en los que han tenido
que asumir gran parte de las deudas
de las familias sin recursos hasta llegar a una situación insostenible a largo plazo, explicó en un comunicado
la Alianza contra la Pobreza Energé-

tica (APE).
La entidad convocó en una reunión a una decena de ayuntamientos
catalanes, junto a asociaciones municipalistas y entidades sociales, en
la que aseguraron que se dan «malas
praxis» por parte de las empresas suministradoras, como el de cortes en
expedientes que están en gestión, según la APE, informa Europa Press.
Los consistorios lamentaron que

la Generalitat no les ha facilitado casi protocolos de actuación ni les ha
dado recursos para hacer frente a la
aplicación de la norma, explicó la
entidad, que ha propuesto al ámbito
local hacer frente común para defender la aplicación de la norma, que
calculan que ha evitado 30.000 cortes de suministros.
En la reunión, los representantes
de las instituciones analizaron la

aplicación de la ley y coincidieron en
reivindicar su vigencia ante la llegada del invierno, ya que la parte de esta ley que fue objeto de recursos del
Gobierno central fue solo la de vivienda, y se mantiene la energética.
Coincidieron en la necesidad de
que las empresas suministradoras
firmen convenios para suprimir las
deudas de las familias sin recursos, y
que éstas no deban pagarse con fon-

Las ideas de los grandes pensadores como nunca antes te las habían contado

Descubrir la filosofía

dos públicos como en la actualidad.
Participaron en la reunión representantes de Barcelona, Sant Boi
de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell,

Calculan que han
evitado 30.000
cortes de
suministros básicos
L’Hospitalet de Llobregat, Reus y
Tarragona, así como el Área Metropolitana de Barcelona, la Associació Catalana de Municipis
(ACM), la Taula del Tercer Sector
Social y Ecoserveis.

DOMINGO 3
Maestro de filosofía
y de vida
Beatrice Collina

Una colección única que te acerca al pensamiento de los grandes filósofos,
de una manera clara y amena, para interpretar el mundo que nos roddea.

nado e inhabilitado por el Supremo por la organización del 9-N.
Su cercanía personal con el consejero delegado de La Xarxa quedó
reflejada, precisamente, cuando
Homs acudió a declarar a Madrid.
Francesc Pena formó parte del
grupo de personas que le acompañó hasta las puertas del TS.
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Els municipis
paguen 5 milions
per la pobresa
energètica
Els experts
Ciutats i entitats
es queixen de les
denuncien les «males
«empreses que posen pràctiques» de les
pals a les rodes»
subministradores
EL PERIÓDICO
BARCELONA
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context polític». No han negat, amb
tot, que la intenció final sigui portar
a terme la mesura.
L’anunci el va fer ahir la comissió
promotora de la renda de ciutadania, després d’haver-se reunit dimecres amb la direcció general d’Economia Social de la Generalitat per
avaluar l’aplicació de la nova renda,
que va entrar en vigor el 15 de setembre passat, que significa que les persones sense ingressos puguin cobrar
564 euros al mes.

Tramitació lenta
Actualment, un total de 26.202 persones estan cobrant la renda mínima, tot i que encara queden 31.000
peticions pendents de tramitació. A
la reunió, el director general, Josep
Vidal, va explicar que s’havien cobert els principals objectius de manera efectiva, tot i que va reconèixer
«algunes incidències menors que
s’han mirat de solucionar».
Sobre la previsió de resolució de
les sol·licituds en tramitació, va informar que s’atendran en els termi-

Els receptors dels
564 euros han de
ser, en principi, més
grans de 23 anys
sense ingressos
Afers Socials
xifra en 26.202 els
beneficiaris, però
n’hi ha 31.000
encara pendents
nis que estableix la llei, i que les primeres resolucions es donaran el gener del 2018.
A la trobada es va plantejar així
mateix el problema que les persones sense sostre, o amb dificultat per
gestionar la sol·licitud via telefònica o web, es puguin informar i assessorar i gestionar la sol·licitud a
qualsevol Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o d’Afers Socials i Fa-

mílies (OASF) de la Generalitat de
Catalunya.
La comissió va demanar a Afers
Socials que agilitzi les resolucions
presentades. Actualment, encara
estan en tràmit més de 1.800 expedients de sol·licituds de l’antiga
Renda Mínima d’Inserció, que en
cas de resolució positiva percebran
la de ciutadania.
Hi ha 31.000 sol·licituds més, a
data de 14 de novembre, que s’estan tramitant per poder comprovar que compleixen els criteris disposats per la llei. Segons dades del
Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), que és l’òrgan que tramita
la renda mínima, fins al 14 de novembre s’han fet 194.694 visites a
la web per sol·licitar la cita prèvia
per a la RGC i 118.351 trucades al
telèfon 900 400 012 amb la mateixa finalitat.
D’aquestes trucades, 71.482
s’han atès correctament i han donat lloc a 17.321 cites prèvies. La
suma de visites a la web i trucades
ateses correctament ascendeix a
266.176. H

a pobresa energètica ha costat entre tres i cinc milions
d’euros aquest any als 13
municipis catalans més poblats. La situació va ser denunciada
ahir per l’Aliança contra la Pobresa
Energètica (APE) durant la cimera
per protegir les famílies vulnerables
celebrada a Barcelona arran de l’onada de fred que està prevista per a
aquests dies. La portaveu de l’entitat, María Campuzano, es va queixar
que «no té cap sentit» que els fons públics «paguin a unes empreses subministradores amb guanys multimilionaris».
La convocatòria de l’APE va congregar responsables d’aquestes ciutats i d’entitats municipalistes, a
més de membres de la Taula del Tercer Sector. Segons va explicar Campuzano, els assistents van coincidir
en les «males pràctiques» de les subministradores, ja que tallen el gas,
la llum o l’aigua sense avisar prèviament els serveis socials. Després,
quan aquests els interpel·len, les
companyies tornen a connectar els
serveis.

LA LLEI DEL 2015 ESTÀ VIGENT / «Els muni-

cipis se senten molt sols i demanen
un paper més actiu a la Generalitat
de Catalunya», va descriure la portaveu de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, que va insistir que la
llei 24/2015 està actualment en vigor, i va reclamar que no es confongui la ciutadania dient que aquest
text legal està suspès. «Necessitem
que es denunciïn els talls de subministrament il·legals perquè d’aquesta manera el procés acaba en sanció
per a l’empresa», va assegurar Campuzano.
L’APE calcula que el 10% de la població catalana està en situació de
risc. Malgrat que el gener d’aquest
mateix any es va consensuar un
acord perquè les companyies sufraguessin la meitat de la despesa que
genera la pobresa energètica, les
subministradores encara no han firmat el conveni, fet que provoca que
hagin de ser les administracions pú-

bliques les que afrontin aquesta despesa en solitari.
No obstant, l’APE desconeix quina part d’aquests cinc milions d’euros procedeix de les ajudes de la Generalitat, que ha disposat un fons
de 10 milions. També hi destina
pressupost l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
L’any passat es van produir al voltant de 30.000 talls de subministrament a Catalunya, encara que el que
va generar més repulsa va ser el que
va provocar la mort d’una dona a
Reus. La víctima havia encès una espelma perquè no tenia llum elèctrica a casa i aquesta va calar foc al matalàs i va causar l’incendi mortal.
EL 80% NO DEMANA AJUDA / Campuzano
va reiterar que és imprescindible
que les persones vulnerables recorrin als serveis socials dels seus municipis perquè d’aquesta forma es
pugui actuar. «Falta que se sistematitzin les dades perquè el 80% de casos d’impagaments que revelen les
subministradores són veïns que no
estan anant a demanar ajuda», va
demanar la portaveu. Els 13 municipis convocats es tornaran a reunir
al febrer per avaluar com ha anat
l’hivern. H

L’Hospitalet té
l’aigua blindada
amb la companyia
33L’Ajuntament de l’Hospitalet

de Llobregat i Aigües de Barcelona han firmat un protocol per garantir el subministrament d’aigua
a qui no la pugui pagar, en aplicació de la llei 24/2015. Des de l’any
2012, va explicar ahir la companyia, Aigües de Barcelona bonifica el servei a més de 18.700 famílies a través d’un fons de solidaritat, 3.500 de les quals viuen a
l’Hospitalet. La iniciativa ha suposat 1,4 milions d’euros. L’alcaldessa Núria Marín va agrair a
l’empresa estar «a l’altura de les
circumstàncies. H
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El síndicalerta
de mesures
d’acollida
insuficients

Front comú d’entitats
i ajuntaments contra
la pobresa energètica

Marta Guix
BARCELONA

El Síndic de Greuges denuncia que la política
d’acollida a menors estrangers no acompanyats,
tot i la millora del sistema
protector i l’augment de
places
per
atendre
aquests adolescents, és insuficient. El síndic, Rafael
Ribó, i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents, M. Jesús Larios, van lliurar ahir
l’Informe anual sobre els
drets de l’infant 2017 a la
presidenta del Parlament
de Catalunya, Carme Forcadell. L’informe denuncia el dèficit d’acolliment
familiar, la saturació en
centres d’acolliment, la
pobresa infantil, les llistes
d’espera d’infants en salut
i els incompliments dels
temps màxims d’espera,
la poca coeducació i visibilització dels nens LGTBI i
la poca informació sobre
els drets de l’honor, la intimitat i la mateixa imatge
dels menors. ■

a L’APE avisa que les subministradores encara fan talls indeguts
a Els consistoris paguen més de tres milions a les companyies
S. Pau

subministradores d’energia en rebuts des de serveis
socials. “No té sentit que es
pagui amb fons públics empreses amb beneficis multimilionaris”, va insistir la
portaveu de l’APE. Entre
els ajuntaments que ahir
eren a la trobada hi havia
els de Sant Boi de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Reus, Sabadell, Tarragona i l’Hospitalet de Llobregat. També de la Taula
d’Entitats del Tercer Sector i Ecoserveis.
Pel que fa al respecte de
la llei 24/2015 que prohibeix tallar subministraments bàsics sense consultar la situació de l’afectat,
Campuzano va assegurar
que encara es produeixen
talls indeguts, però quan

La xifra

BARCELONA
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A les portes de l’arribada
de la fred, l’Aliança contra
la Pobresa Energètica
(APE) va voler fer visible
ahir un front comú d’entitats socials, associacions
municipalistes i ajuntaments per evitar que les famílies més vulnerables es
quedin sense subministrament de serveis bàsics.
Van recordar que la llei
24/2015 continua vigent i,
per tant, les subministradores davant d’un impagament han de consultar als
serveis socials si la persona
afectada està en situació
vulnerable i si és així no li
poden tallar l’electricitat,
ni el gas, ni l’aigua. També
van insistir a reivindicar

80
euros de mitjana paga cada
persona de rebut de la llum,
segons dades de l’associació
de consumidors Facua.

que, també com diu la llei,
les
subministradores
s’avinguin a firmar acords i
assumeixin com a mínim
una part d’aquests impagaments que està acreditat que són de famílies sense recursos.
En la reunió d’ahir es va
constatar que els ajuntaments catalans han pagat
entre tres i cinc milions
d’euros a les companyies

Manifestació de fa un any a la plaça Sant Jaume en defensa
de la llei contra la pobresa energètica ■ ALBERT SALAMÉ / ARXIU

de l’APE. Alguns ajuntaments van demanar un paper més actiu al govern i
que els doti de recursos per
aplicar la llei. “La llei és vigent i demanem que no
s’usi la pobresa energètica
per fer campanya electoral”, va dir Campuzano. ■

els serveis socials truquen
la subministradora torna a
connectar
el
servei.
“Aquests talls s’han de denunciar, perquè és l’única
eina que tenim per fer
complir la llei l’única manera que es multi l’empresa”, va insistir la portaveu
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Llista acumulada de les quantitats que han correspost a cadascuna de les sis sèries dels
números premiats, classificats per la seva xifra final

95
17

SORTEIG

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig
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EN AQUEST SORTEIG HI HA EN JOC 12.600.000 D’EUROS EN PREMIS

