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DIJOUS, 19 DE SETEMBRE DE 2019



Guardons de la Ciutat.
El saló de plens de l’Ajuntament de Reus acollirà aquest
vespre, a partir de les 20h, l’entrega dels Guardons de la
ciutat que marquen l’inici de les festes de Misericòrdia.



Ajornada la conferència de Saül Gordillo.
La conferència que havia de realitzar el director de Catalunya
Ràdio, Saül Gordillo, aquest vespre a El Círcol de Reus ha
quedat ajornada.

Municipal
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El Ayuntamiento insta a la Generalitat a actuar en defensa de la
‘Llei de l’Habitatge’ y reclama a Endesa la condonación de la deuda
F. G.
REUS

El carreró de la Sang no
permite el paso de
vehículos FOTO ALFREDO GONZÁLEZ

Los afectados
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Floristeria Disseny Romy
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Además, las jardineras impiden
estacionar cerca de su floristería.
«Tengo una llave para bajar el pilón del Carreró de La Sang, pero
es una maniobra incómoda, porque a veces tienes que dejar el
negocio solo», declara Romy, que
añade: «El transportista prefiere
parar un momento en la calle del
Hospital».
Sergi Llançà, del Celler de la
Sang, comparte la opinión mayoritaria entre los comerciantes «estéticamente, la plaza ha quedado
bien, pero es muy poco útil y hay
muy poca sombra». En esta línea,
Agustín Curto, propietario del estanco que hay en la plaza, denun-
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El ayuntamiento aprobó ayer una
moción en respuesta a la carta
enviada por Endesa el pasado
mes de agosto a distintos municipios catalanes, incluidos Reus.
Ésta anunciaba que cortarían la
luz a las familias vulnerables que
registraran deudas con la empresa en caso de que las administraciones no sufragaran el 50% de
la cantidad adeudada. El texto
fue presentado por el gobierno
municipal durante la celebración
de la junta de portavoces, previa
al pleno municipal, y contó con
el apoyo de la CUP.
A grandes rasgos, la moción
recoge el acuerdo alcanzado por
todas las ciudades implicadas reunidas en Terrassa y supone una
defensa a la conocida como Llei
de l’Habitatge (la 24/2015) que
prohibe los cortes eléctricos a las
personas más necesitadas. En
primer lugar, pide a Endesa y al
resto de compañías eléctricas que
condone la deuda a las familias


Declaración
de emergencia
climática
La junta de
portavoces
aprobó una
moción del PSC
que recoge la
petición de
los grupos
ecologistas
sobre el estado
de emergencia
climática

Agua
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Estanc del Pallol

cia el lunes pasado, colocaron la
«primera y única papelera» en la
plaza de la Sang. Hasta entonces
los viandantes utilizaban la de su
negocio.
Pendientes de más árboles

Fuentes consultadas del ayuntamiento afirman que se esta estudiando incorporar pronto nuevos
elementos como más árboles para
dar sombra y señalan que, para
elaborar la reordenación, se ha
tenido en cuenta que el espacio
acoge un acto multitudinario como las Tres Gràcies, un Bé Cultural d’Interès Nacional.

M.P.
TARRAGONA

El GEPEC remarca que a
ţnales de año hará un año
que se formó la Taula, «y aún
no hay propuestas»
Los agentes y administraciones
que forman parte de la Taula del
Siurana-Riudecanyes se reunieron, ayer al mediodía, en la delegación territorial del gobierno
de la Generalitat a Tarragona.
Era la cuarta vez que los distintos agentes se encontraban, «pero aún sin ninguna propuesta

para solucionar la problemática», se criticaba desde la Plataforma del Riu Siurana y el GEPEC. Según explicó Santi Borràs,
del grupo ecologista, en la Taula
celebrada ayer se trataron cuestiones relacionadas con el abastecimiento de agua en el Priorat.
«Se ponen sobre la mesa cifras y
datos, pero a finales de año hará
ya un año de la constitución de
la Taula del Siurana-Riudecanyes, y aún no se ha expuesto
ni planteado soluciones», criticaba. Además, recordaba que se
prometió una reunión mensual,

vulnerables e insta a la Generalitat, y otras administraciones, a
sancionar a las suministrados si
deja les deja sin suministro.
La moción del PSC

La moción contó con el voto en
contra de Cs y la abstención del
PSC tras pedir votar la moción
por puntos. En el caso de los socialistas, su posicionamiento surge por las dudas generadas referente a la condonación de la
deuda acumulada por las familias vulnerables. Desde el PSC
explicaban que los servicios jurídicos del consistorio dejaban
claro que se trata de una medida
«ilegal».
El debate sobre las compañías
eléctricas también se vivirá en el
pleno municipal, ya que los socialistas presentarán una moción
en la línea de la aprobada ayer.
No obstante, en su caso piden a
la Generalitat una mayor implicación y que «lidere la negociación para regular la gestión de la
deuda histórica y elabore un protocolo para desplegar la ley».

«y no está siendo así. La última
fue en abril y, ahora, no sabemos
cuándo será la próxima. Se preveía una para el 30 de octubre,
pero ya nos han comentado que
queda aplazada por la convocatoria de elecciones. Es poco serio», señala Borràs que, a la vez,
destaca que «al menos, la Agència Catalana de l’Aigua, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
y el Departament d’Agricultura
exponen cifras y datos que hacía
tiempo que pedíamos».
La reunión se celebró ayer en
Tarragona a las doce del mediodía a puerta cerrada con representantes del Govern, la Agència
Catalana de l’Aigua, ayuntamientos de del Priorat y Baix
Camp, los Consells Comarcals de
las dos comarcas, representantes
de regantes y entidades ecologistas y agrarias.
La Taula del Siurana-Riudecanyes se constituyó el 5 de diciembre de 2018 con el objetivo
de solucionar las problemáticas
de equilibrio ambiental de la
conca.
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Els judicis pels acomiadaments de
Virginias començaran el 30 d’octubre
El Social de Reus resoldrà les demandes de 38 empleats d’Industrias Rodríguez que no van ser subrogats per Acrimont ni Risi
Mónica Pérez

El Jutjat Social número 1 de Reus
ha fixat per al dia 30 d’octubre
els judicis de nou dels treballadors que van presentar demanda
contra Acrimont, Risi, Industrias
Rodríguez i un reguitzell de societats que hi tindrien vinculació arran dels acomiadaments
executats a principis d’any en
el marc del concurs de creditors
de l’antiga fabricant de la marca Virginias. De moment, hi ha
almenys altres nou judicis assenyalats el 13 de novembre, un el
27 de novembre i vuit més el dia
11 de desembre. En total, són 50
els empleats acomiadats que van
demandar, 12 dels quals prestaven serveis a la factoria de Pardinyes (Lleida) i altres 38, a la nau
del passeig Sunyer.
Tots els judicis que tenen data
són relatius a la plantilla de Reus,
mentre que a Lleida la tramitació avança a un ritme més lent.
La representació dels ara exempleats, en la figura de la lletrada
Encarna Quirós, sol·licitarà que

el Social de Reus els concentri en
un únic dia.
Industrias Rodríguez travessa
ara la fase de liquidació, que es
correspon amb el sisè capítol del
procés i on s’haurà de determinar si el concurs de creditors on
es va veure immersa la fabricant
de dolços reusenca va ser fortuït
o culpable. La dels treballadors
que van perdre el seu lloc de feina, els quals entenen que van ser
acomiadats de manera improcedent, és una de les qüestions a resoldre abans que es pugui donar
per tancat l’apartat.
Entre Reus i Lleida, a Industrias Rodríguez treballaven fins al
desembre de 2018 al voltant de
162 empleats, uns 125 dels quals
van anar al carrer i els restants
van ser subrogats per Acrimont.
El que ha de resoldre ara el titular del Social de Reus, Francisco
Javier Martínez Cano, és si la
compra de la unitat productiva
hauria d’haver comportat la subrogació del 100% de la plantilla de l’antiga Virginias –tal com

GERARD MARTÍ

La façana de la factoria de Virginias al passeig Sunyer.

Quirós manté que hauria d’haver
passat, perquè «el que s’ha fet
és una successió d’empresa»– o
si els acomiadaments van ser
procedents. Quirós apunta que,

durant les negociacions de l’ERE,
«hi va haver pressions per fer que
desistíssim d’incloure qualsevol
referència a Acrimont o a Risi
advertint que això podria pro-

POLÍTICA

ment. En el cas de Reus, la xifra
global de deute comptabilitzat
per Endesa s’enfilava als 268.619
euros atribuïts a 338 llars. Endesa avisava que, si no cobrava, faria talls a partir de l’1 d’octubre.
La Generalitat està coordinant
una resposta conjunta.
La proposta a Portaveus contemplava, tal com queda recollida en el mateix comunicat, «instar el govern de la Generalitat a
prendre el lideratge polític en la
defensa dels drets energètics i al
compromís per defensar fermament la llei 24/2015», «demanar la condonació del deute» i
«instar totes les administracions
competents a utilitzar les vies
sancionadores».
En la votació, Cs va dir «no»
i el PSC es va abstenir perquè
els serveis jurídics del partit
valoren que legalment no és viable reclamar que es condoni el
deute. «Hem demanat poder fer
una votació separada però no
s’ha concedit i, llavors, ens hem
abstingut», tal com precisaven
fonts del grup socialista. Els po-

Cs demana mesures per
prevenir els incendis als solars
Cs ha demanat al govern que
«adopti les mesures necessàries per prevenir els incendis als
solars buits que actualment hi
ha a la ciutat». La portaveu del
grup, Débora García, explica
que «la situació de deixadesa
i brutícia en què es troben alguns terrenys és inadmissible i
suposa un risc real» i, per això,
insta l’executiu municipal «a
posar-hi fi». Entre les mesures
concretes que proposa la moció
de Cs que es debatrà aquest di-

L’Ajuntament ha declarat l’emergència climàtica
Redacció

Contractació a través d’una ETT
Els torrons de la marca reusenca
Virginias tornaran aquest Nadal
als lineals, tal com detallaven fa
algunes setmanes fonts d’Acrimont, després que l’hivern passat es perdés la campanya. La
fabricació s’ha reprès a les installacions del passeig Sunyer i posarà al mercat noves referències
i també algunes de conegudes.
La lletrada dels treballadors acomiadats sosté que la selecció de
personal per dur a terme la campanya o per ampliar la plantilla
l’ha fet Acrimont a través d’una
ETT i que s’ha cridat empleats
afectats per l’ERO i que no havien estat subrogats. Assegura que,
durant les entrevistes, se’ls plantejava la possibilitat de retirar la
demanda presentada per tal de
tenir opcions de reincorporar-se
a la feina.
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El ple refermarà la
defensa de la llei 24/2015
per respondre Endesa
La Junta de Portaveus va donar
llum verda ahir a una proposta
inicialment presentada per ERC
i que després el grup va retirar
per englobar-hi la resta de socis
de govern, Junts per Reus i Ara
Reus, com a resposta a l’ultimàtum d’Endesa pel deute de les
famílies vulnerables. En detall,
i segons concretava ERC en un
comunicat als mitjans, la iniciativa buscava el «suport a la llei
24/2015, que prohibeix els talls
de subministrament a les persones vulnerables i que ha impedit
63.000 talls elèctrics». «No tolerarem l’amenaça de privar d’un
dret bàsic a les persones més
vulnerables d’aquest país», afegia el comunicat.
Endesa va enviar a principis
d’agost una carta a l’Ajuntament
de Reus –i als d’altres 26 municipis del Camp– on reclamava
el cobrament del 50% del deute
que els han generat les famílies
vulnerables que no fan front als
rebuts però que disposen d’un
contracte legal de subministra-

vocar que es fessin enrere en la
compra de la unitat productiva».
La lletrada, que manté que els
empleats subrogats es van escollir «de manera arbitrària», també sosté que «vam demanar que
les empreses es fessin càrrec de
la diferència per elevar el topall
de les indemnitzacions i se’ns va
negar».
Les condicions establertes a
l’ERO, aprovat amb el vot favorable de 53 empleats –i el «no» de
52–, marquen per als treballadors
una indemnització de 25 dies per
any, amb un topall de 12 mensualitats i un màxim de 360 dies. La
majoria dels empleats, però, acumulaven una important antiguitat que no haurien vist amb això
rescabalada. Ni Acrimont ni Risi
haurien estat en les negociacions
amb la plantilla «tot i que ho vam
demanar insistentment», afegeix
Quirós.
La compra de la unitat productiva d’Industrias Rodríguez
per part d’Acrimont i Risi s’hauria tancat per 5,1 milions d’euros.

Risi va quedar-se les unitats de
producció de caramel, galetes i
totes les marques a excepció de
la capçalera, Virginias. Aquesta
la va adquirir Acrimont, que va
comprar les línies de producció
de torró i xocolata, va llogar la
nau del passeig Sunyer i es comprometia, tal com ha fet, a seguir
elaborant aquests dos productes
sota la marca Virginias. Entre
ambdues haurien passat a posseir la major part de les aplicacions
informàtiques i de la maquinària, utillatge i mobiliari d’Industrias Rodríguez.

Una imatge d’arxiu d’una sessió de ple.

sicionaments s’exposaran en el
ple de demà. El PSC també havia
presentat una moció en aquest
sentit al ple que «el govern ens
ha demanat que retiréssim» però
que el grup mantindrà perquè la
seva aposta és «el desplegament
de la llei 24/2015 i actuacions a
llarg termini més que puntuals».
Restaurar els ecosistemes
Una altra de les qüestions que
es va abordar ahir en Junta de
Portaveus va ser una moció del
PSC en relació a la declaració de
l’emergència climàtica a Reus.
El partit recollia així el guant de
Fridays for Future i una dotzena

d’organitzacions més que volien
dur aquest tema al ple –on també se’n parlarà– i que compromet l’Ajuntament, entre altres,
a «establir normatives i recursos necessaris per a garantir les
reduccions dels gasos d’efecte
hivernacle per arribar al balanç
net zero no més tard del 2040,
a ser possible abans del 2035,
així com aturar la pèrdua de la
biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única resposta
possible per evitar un col·lapse
de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà». Tots els grups van
votar a favor de declarar l’emergència climàtica menys Cs.

vendres, «actuar amb previsió,
ja que aquest any el ban municipal que recordava als propietaris l’obligació de mantenirlos nets es va emetre a finals de
juny». A més, Cs presentarà una
altra iniciativa que es debatrà
demà i que proposa «establir
incentius, com ara descomptes
en diferents comerços, per fomentar la recollida d’envasos».
Cs demarà també que s’instal·li
un semàfor a Belllissens, a l’alçada d’urgències.
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La carpeta ciutadana, a un
congrés sobre govern digital
El sistema de Carpeta Ciutadana desenvolupat per l’Ajuntament de Reus amb els ciutadans
ha format part del contingut
del Congrés de Govern Digital
a l’Auditori AXA de Barcelona des de dimarts i durant el
dia d’ahir. En el marc d’aquest
congrés, el cap del Servei de
Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions de l’Ajuntament, Oscar Hellin, hi ha pres
part com a ponent i ha explicat
aquest projecte al públic assis-

tent. També hi va assistir la regidora de Participació Montserrat
Flores. La Carpeta ciutadana és
el canal integral de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament
de Reus per mitjans electrònics
disponible a qualsevol hora del
dia i durant els 365 dies l’any
per facilitar la comunicació entre les dues parts. Un espai on
poden trobar tota la informació
i estat de les dades, gestions,
tràmits i expedients municipals
relacionats.

http://reusdigital.cat/noticies/reus/erc-reus-presenta-una-proposta-la-junta-de-portaveus-contra-els-talls-de-llum-families
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ERC Reus presenta una proposta a la Junta de
Portaveus contra els talls de llum a famílies
vulnerables amb deute
Europa Espanya Català
ERC Reus ha presentat una proposta a la Junta de portaveus prèvia al ple del proper divendres en
suport a la Llei 24/2015, que prohibeix els talls de subministrament a les persones vulnerables .
"No tolerarem l'amenaça de privar d'un dret bàsic a les persones més vulnerables d'aquest país",
ha fet constar el grup republicà a través d'un comunicat, tot instant el govern de la Generalitat "a
prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics" dels ciutadans. Igualment, Esquerra
demana la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la normativa vigent i
que les administracions competents sancionin "de manera contundent" les companyies que facin
talls no permesos a les llars.
La 'declaració de Terrassa'
Els republicans han exposat aquesta mesura en el context de la recent tramesa d'una sèrie de
cartes "per part d'Endesa i altres companyies" a diversos ajuntaments del país "on amenacen amb
la intenció d'incomplir amb la Llei de l'Habitatge i tallar el subministrament a les persones i famílies
amb informes de vulnerabilitat", sempre i quan les administracions no paguin la meitat del deute
abans del dia 1 d'octubre. Representants d'una cinquantena de municipis es van trobar a Terrassa
, dies enrere, en una cita en la qual va prendre part el regidor d'ERC Reus Carles Prats .
En aquesta reunió, segons han precisat des d'ERC, es va signar una carta conjunta que exigia a
Endesa que assumís les despeses de les famílies en situació de vulnerabilitat, i que contemplava
la constitució d'un front comú per "obligar" les empreses energètiques a complir amb la llei de
l'Habitatge.

https://tarragonadigital.com/reus/ple-reus-mocio-amenaca-endesa
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El ple de Reus defensa la Llei de l'Habitatge
enfront a l'amenaça d'Endesa
Europa Espanya Català
Autor: Jordi Olària Gras
L'empresa elèctrica va enviar un ultimàtum a l'Ajuntament amenaçant de tallar el subministrament
a les famílies vulnerables Imatge d'arxiu d'una espelma per fer llum | TarragonaDigital.com
Endesa va amenaçar els Ajuntaments, el passat 1 d'agost, de tallar el subministrament elèctric a
les famílies vulnerables que tenien un deute amb l'empresa el dia 1 d'octubre si les
administracions no es feien càrrec del 50 % d'aquest deute. Els consistoris van respondre amb
una defensa de la Llei 24/2015, que impedeix a les subministradores deixar sense servei les
famílies en situació de vulnerabilitat, que són la majoria dels casos assenyalats per l'empresa.
NOVETAT: Sigues el primer en conèixer les notícies i els successos de Reus gratis al mòbil. Fes
clic aquí!
Arran d'aquell ultimàtum, el ple de Reus es posicionarà, aquest divendres, en defensa d'aquesta
llei , coneguda com la Llei de l'Habitatge, però no sense estalviar-se el debat polític. La
confrontació d'opinions ha començat aquest dijous a la tarda, a la Junta de Portaveus és la sessió
que celebren els portaveus dels grups municipals abans de cada plenari on s'estableix l'ordre del
dia i es voten algunes propostes de resolució.
Un total de 49 ajuntaments es van trobar a Terrassa. | Ajuntament del Vendrell
Reivindiquen la reunió de Terrassa ERC hi ha presentat un document que posteriorment ha retirat
per presentar de manera conjunta amb els seus socis de govern, JxR i Ara Reus. El text recorda la
reunió celebrada a Terrassa entre representants dels governs locals dels municipis de més de
50.000 habitants que havien rebut missives com la d'Endesa a Reus. D'aquella reunió se'n va
despendre la negativa a acceptar l'ultimàtum .
La proposta impulsada per ERC «penja d'aquella reunió que es va fer a Terrassa» segons
confirmen fonts del partit, i a grans trets reivindica la Llei d'Habitatge i reclama obligar les
empreses energètiques a complir amb la llei de l'Habitatge . També demana al Govern català del
qual el partit forma part que prengui «el lideratge polític en la defensa dels drets energètics i al
compromís de defensar fermament la llei 24/2015».
Imatge d'arxiu del ple municipal | Jordi Olària Gras
La condonació del deute Un dels punts de la proposta demana «la condonació del deute acumulat
per les persones protegides per la llei 24/2015 des de l'any 2015» i, finalment, insta «a totes les
administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent, en cas que
les subministradores elèctriques realitzin talls». La proposta s'ha aprovat amb el suport del govern
i de la CUP, el vot en contra de Cs i l'abstenció del PSC.
Els socialistes també han presentat en el seu cas una moció al ple de divendres en relació a la
carta d'Endesa. Fonts del partit expliquen que s'han abstingut en la votació del text d'ERC perquè
els seus serveis jurídics els han apuntat que legalment no es pot reclamar que es condoni el deute
si abans no s'ha desplegat la Llei , s'ha constituït la Taula que l'ha de gestionar i la Generalitat no
s'hi ha implicat més activament.
En primer pla, el grup municipal del PSC de Reus | Jordi Olària Gras

El PSC reclama que s'impliqui la Generalitat Han demanat el vot per separat, expliquen, «per
poder donar suport a tots els punts del text excepte aquest» , però davant la negativa del govern a
separar la votació, s'han abstingut. De fet, divendres es debatrà l'assumpte arran d'una moció
socialista que, segons el partit, el govern ha demanat que retiressin. Tot i abordar la mateixa
qüestió, des del PSC es vol assegurar que el debat es produeix al plenari, una sessió que és
pública, i no a la Junta de Portaveus, que és a porta tancada.
A més, segons fonts del partit, la moció socialista és «més concreta» i fa més incís «en la falta
d'implicació de la Generalitat» . De fet, la moció del PSC reclama que la Generalitat lideri la
negociació d'un conveni entre institucions i empreses per tal d'abordar «la gestió del deute històric
i del que generin en el futur les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de
totes les institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència».
El text també reclama a Endesa «com a condició indispensable, la retirada de l'amenaça d'efectuar
talls de subministraments a partir de l'1 d'octubre» per tal de «poder iniciar una negociació amb un
clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d'acord amb la
Llei 24/2015». Per últim, els socialistes volen exigir a l'empresa «que assumeixi responsabilitats en
relació a la garantia dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social».
× Comparteix això Comparteix aquesta llista amb els teus familiars i amics. Fes clic aquí per rebre
l'actualitat de Reus al teu mòbil!

