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En torno al 60% de las personas 
que atienden los ayuntamientos 
de Tarragona y Reus a través de 
Serveis Socials y que tendrían de-
recho al bono social eléctrico no 
lo han tramitado por desconoci-
miento. 

Es uno de los datos que pudie-
ron constatar los responsables de 
ambas administraciones durante 
la reunión de la quinta Taula de 
Pobresa Energètica de Tarragona 
y Reus que se celebró ayer por la 
tarde en la Casa Canals.  

Una de las peculiaridades de la 
reunión de este año fue la asisten-
cia de representantes de los ayun-
tamientos de Cambrils, Vila-seca 
y Salou, así como de los consells 
comarcals del Tarragonès y del 
Baix Camp. La intención es que 

los nuevos municipios se sumen 
como miembros de pleno derecho 
a la mesa que es un espacio de 
planificación, coordinación, diag-
nostico y diseño de intervencio-
nes. 

Problema de primer orden 
A la reunión acudieron una cua-
rentena de personas entre las que 
también se encontraban represen-
tantes de entidades sociales, de la 
Generalitat y de empresas sumi-
nistradoras de energía y agua. En 
este último caso, no obstante, la 
consellera y presidenta del Insti-
tut Municipal de Serveis Socials 
de Tarragona, Carla Aguilar-Cu-
nill, reconoció que echaron de 
menos la presencia de representa-
ción de alguna compañía. 

Aguilar-Cunill señaló que la po-
breza energética sigue siendo «un 
problema social de primer orden», 

Pobreza energética

A la reunión de la mesa 
acudieron una cuarentena 
de personas, incluidos 
representantes de otros 
municipios. FOTO: PERE FERRÉ

Ayer se reunió la mesa de coordinación de 
TGN y Reus, que se ampliará a más municipios

y aseguró que todavía queda mu-
cho trabajo por hacer para acercar 
la información a la ciudadanía. 

La sesión sirvió para hacer una 
valoración del servicio de asesora-
miento energético, ahora ya con-
solidado, que se está realizando 
en las dos ciudades y de la evolu-
ción de las ayudas para hacer 
frente a la pobreza energética.  

También se hizo incidencia en 
la necesidad de continuar impul-
sando el ahorro energético entre 
la ciudadanía y de promover me-
didas, como las auditorías am-
bientales, para contribuir a dismi-
nuir el consumo elevado de las 
viviendas que se encuentran en 

una situación de ineficiencia ener-
gética. 

Por su parte, la regidora de Be-
nestar Social del Ayuntamiento 
de Reus, Montserrat Vilella, cele-
bró que la mesa tenga continui-
dad después de los cambios polí-
ticos recientes y abogó porque 
este punto de encuentro continúe 
«gobierne quien gobierne». 

Valga recordar que la Taula de 
la Pobresa Energètica cuenta con 
una página web (taulapobresae-
nergetica.cat) en la que los ciuda-
danos pueden obtener informa-
ción sobre dónde buscar asesoría 
en cada municipio, así como algu-
nos consejos de ahorro.

A. JUANPERE 

TARRAGONA 

Cuando el dueño llegó a la 
nca se encaró con el ladrón 
cuando huía. Después, el 
delincuente agredió a los 
agentes que lo iban a detener 

Un hombre que fue a robar a una 
finca y después se encaró con el 
dueño cuando lo descubrió ha si-
do condenado por la Audiencia 
Provincial de Tarragona a dos 
años y medio de prisión. Y es que 
además agredió a los agentes de 
la Guàrdia Urbana que lo iban a 
detener. Inicialmente, el Juzgado 

de lo Penal 1 de Tarragona le im-
puso cinco años de cárcel. Duran-
te tres años no podrá comunicarse 
ni acercarse a menos de 500 me-
tros de la víctima, a la que tendrá 
que indemnizar con 60 euros por 
las lesiones.  

Los hechos se remontan a las 
nueve de la mañana del 16 de 
enero de 2016. El acusado, de na-
cionalidad inglesa, entró en una 
finca situada en Mas Sant Ramon, 
situado en el Camí del Loreto, de 
donde se apoderó de diversos ob-
jetos. A esa hora el dueño regresó 
a la finca y se encontró de frente 
con el acusado, que esgrimía dos 
cuchillos de cocina. Le dijo al pro-

pietario: «Todo esto es mío, te voy 
a matar». La víctima consiguió 
apartarse y llamar a la Policía. Su-
frió un cuadro de ansiedad. 

Varias patrullas de la Guàrdia 
Urbana se trasladaron hasta la 
finca. El acusado esgrimió los dos 
cuchillos con ambas manos, 
abriéndose de brazos, dirigiéndo-
se a los agentes. El hombre no 
atendía a las reiteradas órdenes 
para que tirara las armas blancas, 
llegando a abalanzarse sobre uno 
de los policías con el cuchillo, 
hasta que pudo ser detenido. 
Opuso una gran resistencia a la 
actuación policial. 

En el recurso de apelación, el 
acusado esgrimía que cuando co-
metió los hechos tenía sus facul-
tades alteradas por un trastorno 
mental transitorio, que le excul-
paría. Y en caso de no prosperar, 
alegaba arrebato u obcecación.  

Para los magistrados de la Sec-
ción Segunda de la Audiencia 
Provincial de Tarragona, el hecho 
que uno de los agentes indicara 
de que el acusado estaba «fuera 
de sí» no es suficiente para apre-
ciar una atenuante o para eximir 
de su responsabilidad.

Tribunales
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Cuando era el tutor legal de 
la mujer y cuando ya no lo 
era se habría apropiado de 
más de 5.000 euros 

Un hombre de 69 años será juz-
gado en la Audiencia de Tarrago-
na acusado de un delito de ad-
ministración desleal por, presun-
tamente, haber defraudado más 
de 55.000 euros a su tía durante 
tres años. Según la Fiscalía, des-
de que se convirtió en el tutor 
legal de la víctima –declarada 
incapaz por el Juzgado de Pri-
mera Instancia 7 de Tarragona el 
28 de marzo de 2008– el hom-
bre empezó a hacer de forma 
periódica numerosos reintegros 
y transferencias de la cuenta de 
la mujer, abierta en una sucursal 

de la calle Major de Tarragona. 
El individuo retiró 89.930 euros, 
de los cuales al menos 55.800 no 
se utilizaron en interés de la víc-
tima. Por este motivo, la Fiscalía 
pide una pena de cinco años de 
prisión, 6.600 euros de multa y 
el retorno de todos los fondos 
retirados del banco. 

Según relata el escrito de acu-
sación del fiscal, las retiradas de 
dinero comenzaron al día si-
guiente de su nombramiento 
como defensor judicial de la tía, 
en el año 2012, y hasta el 20 de 
octubre de 2015, aunque ya ha-
cía medio año que no ostentaba 
el cargo. En abril de 2015 la fun-
dación STS se convirtió en la 
tutora de la víctima. Está previs-
to que el caso llegue a juicio el 
18 de diciembre en la Sección 
Segunda de la Audiencia Provin-
cial de Tarragona.

Tribunales
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FELICITACIONS

Per molts anys carinyo!!!

Gerard Cañellas

Representants de Cambrils, Vila-
seca i Salou i dels consells co-
marcals del Baix Camp i del Tar-
ragonès van assistir per primera 
vegada al plenari de la Taula de la 
Pobresa Energètica de Tarragona 
i Reus, presidida per la consellera 
i presidenta de l’Institut Munici-
pal de Serveis Socials de Tarrago-
na, Carla Aguilar i la regidora de 
Benestar Social de l’Ajuntament 
de Reus, Montserrat Vilella, amb 
l’objectiu de treballar de manera 
coordinada en tota la demarca-
ció. En la reunió, que va durar 
gairebé dues hores, hi van assis-
tir unes quaranta persones, entre 
representants polítics i tècnics 
dels ajuntaments de Tarragona, 
Reus i altres municipis i de la 
Generalitat, membres d’entitats 
que treballen en aquest àmbit i 
representants de les empreses 

subministradores d’energia i ai-
gua. L’anterior reunió es va fer 
l’any passat al Mas Iglesias de 
Reus. 

Aguilar va celebrar «l’ampli-
ació amb aquestes noves incor-
poracions de més agents i perso-
nes implicades en l’abordament 
d’aquesta problemàtica social de 
primer ordre al nostre territori». 
«Considerem que és un espai de 
treball necessari perquè és una 
problemàtica amb una dimensió 
fonamental de la pobresa com 
ho és l’energètica i transcendeix 
fronteres municipals i, per tant, 
és molt bona tota la coordina-
ció que puguem fer» va valorar 
Aguilar. La consellera va celebrar 
l’assistència d’algunes empreses 
energètiques però va lamentar, 
també, que van «trobar a faltar 
la participació d’algunes altres». 

Segons Aguilar, les conclu-

sions de la trobada són que «és 
necessari millorar en el conei-
xement d’alguns recursos i la 
coordinació d’aquests i que cal 
potenciar les eines que ja exis-
teixen en diferents ajuntaments 
per apropar-nos a la ciutadania» 
i, per això, va recordar també la 
importància dels punts d’asses-
sorament energètic i dels ajuts 
«que ja s’estan donant» a llars 
vulnerables. 

Per altra banda, Vilella va 
celebrar també poder «donar 
continuïtat a aquesta taula» i va 
reconèixer també que «convé, 
des de les diferents visions que 
es puguin tindre des dels con-
sistoris puguem arribar a trobar 
solucions reals per les persones». 
«Una de les dades que crida més 
l’atenció és que, encara ara, un 
60% de les persones que ate-
nem tenen dret al Bo social i no 

el tenen demanat, i això creiem 
que és una errada del mateix sis-
tema», va criticar Vilella, defen-
sant que «no pot ser que fem un 
decret a nivell estatal que pretén 
protegir les persones en vulnera-
bilitat perquè puguin tenir accés 
amb un cost més reduït i, tot i 
tenir-hi dret, no ho tinguin sol-
licitat». Va afegir que la taula aju-
da a donar visibilitat a aquestes 
«anomalies». 

SOCIETAT

Nous municipis 
s’incorporen a la 
Taula de la Pobresa 
Energètica
La finalitat d’aquesta adhesió és que tot el 

territori treballi de manera coordinada

GERARD MARTÍ

Instant de la reunió d’ahir en què hi van assistir representants de Cambrils, Salou i Vila-seca. 

S’enfronta a cinc anys 
de presó per defraudar 
més de 55.000 euros a 
la seva tieta

Un home de 69 anys s’asseu-
rà a la banqueta dels acusats 
de l’Audiència de Tarragona 
acusat d’un suposat delicte 
d’administració deslleial per, 
presumptament, haver de-
fraudat més de 55.000 euros 
a la seva tieta durant tres anys. 
Segons la fiscalia, des que es va 
convertir en el tutor legal de la 
víctima, declarada incapaç per 
un jutjat, l’home va començar 
a fer de forma periòdica nom-
brosos reintegraments i trans-
ferències del compte de la 
dona, obert en una sucursal de 
la Part Alta de Tarragona. L’in-
dividu va retirar 89.930 euros, 
dels quals almenys 55.800 no 
es van utilitzar en interès de 
la víctima. Per aquest motiu, 
la fiscalia demana una pena 
de cinc anys de presó, 6.600 
euros de multa i el retorn de 
tots els fons retirats del banc. 
Segons l’acusació, les retirades 
de diners van començar l’en-
demà del seu nomenament 
com a defensor judicial de la 
tieta, l’any 2012, i fins el 20 
d’octubre del 2015, tot i que ja 
feia mig any que no ostentava 
el càrrec. L’abril del 2015 la 
fundació STS es va convertir 
en la tutora de la víctima. ACN



http://www.reus.cat/noticia/la-taula-de-la-pobresa-energetica-de-tarragona-i-reus-sobre-la-participacio-daltres

Secció: Local
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La Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i

Reus s'obre a la participació d'altres municipis

Europa Espanya Català

Representants dels municipis de Cambrils, Vila-seca i Salou i dels consells comarcals del Baix
Camp i del Tarragonès han assistit enguany, per primer cop, al plenari de la Taula de la Pobresa
Energètica de Tarragona i Reus, presidit per la consellera i presidenta de l'Institut Municipal de
Serveis Socials de Tarragona, Carla Aguilar-Cunill, i la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament
de Reus, Montserrat Vilella. A la reunió també hi han assistit els regidors d'Empresa i Ocupació,
Carles Prats, i d'Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui.

Es preveu que en un futur nous municipis s'hi incorporin com a membres de ple dret. Amb aquesta
ampliació, l'objectiu de la Taula és convertir-se en l'autoritat de la demarcació, més enllà de les
dues ciutats promotores, en l'àmbit de la pobresa energètica i treballar de manera coordinada en
tot el territori.

A la trobada, que s'ha fet aquest dimarts 12 de novembre a la tarda a la Casa Canals de la ciutat
de Tarragona, hi ha assistit unes quaranta persones, entre representants polítics i tècnics dels
ajuntaments de Tarragona, Reus i altres municipis i de la Generalitat, membres d'entitats que
treballen en aquest àmbit i representants de les empreses subministradores d'energia i aigua.
L'anterior reunió es va fer l'any passat al Mas Iglesias de Reus.

A la reunió s'ha tractat l'evolució en l'abordatge de la pobresa energètica en ambdues ciutats, les
línies de futur per combatre la pobresa energètica i les actuacions de les companyies
subministradores.

De les dades presentades pels ajuntaments de Tarragona i Reus es conclou que amb els canvis
recents en la normativa estatal, continuen les dificultats d'accés al Bo social en la factura de la
llum, tot i que ara més famílies se'n poden beneficiar.

La sessió ha servit per fer una valoració del servei d'assessorament energètic, ara ja consolidat,
que s'està realitzant a les dues ciutats i de l'evolució dels ajuts per fer front a la pobresa
energètica. S'ha fet incidència en la necessitat de continuar impulsant l'estalvi energètic entre la
ciutadania i d'impulsar mesures, com les auditories ambientals, per tal de contribuir a disminuir el
consum elevat dels habitatges que es troben en una situació d'ineficiència energètica.

La Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus

La Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus és un espai de planificació, coordinació,
intervencions, anàlisi, debat, recerca d'alternatives i propostes de solucions que garanteixin l'accés
al consum energètic de les famílies amb vulnerabilitat. Des d'aquest ens, els ajuntaments de
Tarragona i Reus treballen de manera conjunta el tema de la pobresa energètica i tenen connexió
estreta amb la Taula del Govern de la Generalitat. Ara també es preveu que formen part d'aquest
ens altres municipis de la demarcació i els consells comarcals del Baix Camp i del Tarragonès.



https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2019/11/13/nous_municipis_incorporen_taula_pobresa_energetica_72341_1091.html
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Nous municipis s'incorporen a la Taula de la

Pobresa Energètica

Europa Espanya Català

Representants de Cambrils, Vila-seca i Salou i dels consells comarcals del Baix Camp i del
Tarragonès van assistir per primera vegada al plenari de la Taula de la Pobresa Energètica de
Tarragona i Reus, presidida per la consellera i presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials
de Tarragona, Carla Aguilar i la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Montserrat
Vilella, amb l'objectiu de treballar de manera coordinada en tota la demarcació.

En la reunió, que va durar gairebé dues hores, hi van assistir unes quaranta persones, entre
representants polítics i tècnics dels ajuntaments de Tarragona, Reus i altres municipis i de la
Generalitat, membres d'entitats que treballen en aquest àmbit i representants de les empreses
subministradores d'energia i aigua. L'anterior reunió es va fer l'any passat al Mas Iglesias de Reus.

Aguilar va celebrar «l'ampliació amb aquestes noves incorporacions de més agents i persones
implicades en l'abordament d'aquesta problemàtica social de primer ordre al nostre territori».
«Considerem que és un espai de treball necessari perquè és una problemàtica amb una dimensió
fonamental de la pobresa com ho és l'energètica i transcendeix fronteres municipals i, per tant, és
molt bona tota la coordinació que puguem fer» va valorar Aguilar.

La consellera va celebrar l'assistència d'algunes empreses energètiques però va lamentar, també,
que van «trobar a faltar la participació d'algunes altres».

Segons Aguilar, les conclusions de la trobada són que «és necessari millorar en el coneixement
d'alguns recursos i la coordinació d'aquests i que cal potenciar les eines que ja existeixen en
diferents ajuntaments per apropar-nos a la ciutadania» i, per això, va recordar també la
importància dels punts d'assessorament energètic i dels ajuts «que ja s'estan donant» a llars
vulnerables.

Per altra banda, Vilella va celebrar també poder «donar continuïtat a aquesta taula» i va reconèixer
també que «convé, des de les diferents visions que es puguin tindre des dels consistoris puguem
arribar a trobar solucions reals per les persones».

«Una de les dades que crida més l'atenció és que, encara ara, un 60% de les persones que
atenem tenen dret al Bo social i no el tenen demanat, i això creiem que és una errada del mateix
sistema», va criticar Vilella, defensant que «no pot ser que fem un decret a nivell estatal que
pretén protegir les persones en vulnerabilitat perquè puguin tenir accés amb un cost més reduït i,
tot i tenir-hi dret, no ho tinguin sol·licitat». Va afegir que la taula ajuda a donar visibilitat a aquestes
«anomalies».
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El 60% de les famílies vulnerables de Tarragona i

Reus no havien demanat un bonus social al qual

tenien accés

Europa Espanya Català
Autor: Toni Cabanillas

La Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus s'ha reunit amb la voluntat d'obrir-se a
altres municipis del territori Imatge d'arxiu d'una espelma per fer llum | TarragonaDigital.com

La imponent Casa Canals ha estat l'escenari, aquest dimarts a la tarda, de la trobada anual de la
Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus , l'ens comú de coordinació i acció sobre les
mancances energètiques de les famílies més vulnerables de les dues ciutats i la seva connexió
directa amb el Govern de la Generalitat. Com cada any, els dos consistoris s'han posat al dia dels
reptes, les solucions i els deures pendents en aquesta matèria. En el cas d'enguany, amb novetats
en una taula més plena que mai.

NOVETAT: Sigues el primer en saber les notícies de la teva població i de tot Tarragona, gratis al
teu mòbil. Fes clic aquí!

A més de la consellera de Serveis Socials de Tarragona, Carla Aguilar-Cunill, i la regidora
reusenca de Benestar Social, Montserrat Vilella, també han format part de la trobada la
Generalitat, representants de les empreses de llum i aigua implicades, agents socials i, per
primera vegada, representants dels municipis de Cambrils, Vila-seca i Salou el trident de la Costa
Daurada i dels Consells Comarcals del Tarragonès i el Baix Camp. «Els hem convidat perquè
considerem que la pobresa energètica és una problemàtica social de primer ordre i volem obrir la
taula a més agents del territori», ha avançat Aguilar-Cunill, en vistes a consolidar-se com una
autoritat representativa del conjunt de la regió.

Carla Aguilar-Cunill, sobre la pobresa energètica: «Estem davant una necessitat creixent» La
principal conclusió de la Taula ha estat la confirmació que «continuen les dificultats d'accés al
bonus social en la factura de la llum» fruit, en especial, a la manca d'informació. «Tarragona i
Reus ens trobem amb què al 60% de les famílies vulnerables que atenem els correspon aquest
bonus social i no l'havien demanat», ha explicat, seriosa, la regidora Vilella. «És una anomalia que
hem de mirar de capgirar», ha valorat. Aquests descomptes poden arribar a reduir fins a un 40%
l'import de les factures de la llum.

La taula per la Pobresa Energètica de Reus i Tarragona s'ha celebrat a la Casa Canals | Cedida

La consellera tarragonina també s'ha compromès a «potenciar les eines que els nostres
Ajuntaments tenen a disposició de la ciutadania» i a reforçar els punts d'assessorament perquè
«estem davant una necessitat viva i creixent que cada any s'augmenta encara més». «La nostra
prioritat és trobar solucions reals per a les famílies que les necessiten», ha afegit Vilella.

Vilella, sobre la polèmica dels ajuntaments catalans amb Endesa: «Mantenim el front comú i no ho
assumirem» La Taula també ha acordat impulsar altres mesures com les auditories ambientals,
per tal de baixar el consum dels habitatges amb un grau més alt d'ineficiència energètica, i tampoc
ha girat l'esquena al maldecap amb Endesa, qui va amenaçar amb tallar la llum a les famílies més
vulnerables que acumulaven impagaments i després va exigir als Ajuntaments que assumissin el
50% d'aquestes factures pendents . «Mantenim el nostre front comú de consistoris en defensa de
la llei que impedeix tallar la llum a les famílies vulnerables», ha sentenciat amb duresa la regidora
reusenca. «No assumirem aquest cost que Endesa ens vol fer assumir», ha conclòs.


