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La mitjana de retribucions
dels regidors del govern de
Reus se situa, a partir
d’avui, en els 64.344,45
euros, una xifra que supo-
sa uns 6.000 euros menys
que a l’inici del mandat
–quan CiU governava en
solitari– i uns 4.000 euros
inferior que al gener, des-
prés de la incorporació
d’Ara Reus. L’alcalde, Car-
les Pellicer, va explicar
ahir que els regidors de go-
vern renunciaran a cobrar
l’1% d’increment aplicat a
la resta de treballadors
municipals i que la despe-
sa total en sous se situa en
579.100 euros. Aquesta
xifra, però, es refereix no-
més als nou regidors que
cobren de l’Ajuntament de
Reus, ja que Pellicer i la re-
gidora de Benestar Social,
Montserrat Vilella, ho fan
del Senat i el Parlament,
respectivament. Caldria
afegir doncs, poc més de
40.000 euros en dietes
entre ambdós, una xifra
que no serà definitiva fins
que s’acabi l’any.

A l’hora d’establir el nou
model de retribucions, Pe-
llicer va dir haver partit de
la base que molts dels regi-
dors van haver de deixar
les seves feines per agafar
responsabilitats de diver-
ses àrees –eren només set
els membres del govern– i
que un polític “ha d’estar
ben pagat”. L’alcalde va re-
cordar que, tant ell com
Vilella, només cobren les
dietes per assistència a
l’Ajuntament, els organis-
mes autònoms i les empre-
ses municipals, com els re-
gidors de l’oposició. ■

Reus destina
579.100 euros
anuals a sous
de regidors
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Creix l’oferta de
transport públic a
demanda i regular

VALLS

CONCA DE BARBERÀ

El museu exposa
110 fotografies
d’Agustí Centelles
El Museu de Valls inaugura
avui l’exposició Agustí Cente-
lles. Una crònica fotogràfica.
Anys 30, que ha estat a cura
del crític i historiador de l’art
Daniel Giralt-Miracle. Es trac-
ta d’un recull de 110 fotogra-
fies que la Fundació Vila Ca-
sas va adquirir l’any 2010 als
hereus del primer fotoperio-
dista català. La mostra pre-
senta sis àmbits: República,
1931-1936, 19 de juliol i l’inici
de la Guerra Civil, El front, Re-
trats del front, Rereguarda i El
camp de concentració de
Bram, en un retrat dels anys
trenta al nostre país. L’exposi-
ció, la formen negatius que
Centelles va amagar a França
amb ciutadans anònims i fi-
gures com ara Manuel Azaña,
Francesc Macià, Lluís Com-
panys, Buenaventura Durruti
i La Pasionaria. ■ J.L.E.

Els veïns de Barberà de la
Conca disposen des d’avui
d’una nova expedició del ser-
vei de transport des de Mont-
blanc els dimarts, a un quart
de vuit del vespre. Aquesta
expedició donarà servei als
usuaris de Barberà de la Con-
ca que arriben a Montblanc
amb altres transports, tant
terrestres com ferroviaris.
D’altra banda, el servei a de-
manda dels municipis de Sa-
vallà, Conesa, les Piles, Pontils,
Vallfogona de Riucorb, Llorac i
les corresponents pedanies es
durà a terme de dilluns a di-
vendres excepte festius. L’ho-
rari serà de set del matí a nou
del vespre, prèvia demanda al
telèfon 659 498 818. Les no-
ves expedicions, les fa l’em-
presa Taxi Joan Valls i, el ser-
vei a demanda, l’empresa
Santiago Moix. ■ J.L.E.

L’Ajuntament de Valls ha
aprovat un protocol per a
la mobilització d’habitat-
ges buits amb l’objectiu
d’incentivar que els immo-
bles desocupats puguin in-
corporar-se al mercat de
lloguer. Paral·lelament, ha
aprovat un reglament per
determinar quina és la
condició d’habitatge buit.
Segons el regidor de Ser-
veis Socials i Habitatge,
Jordi Cartanyà, aquestes
eines han de permetre am-
pliar el parc d’habitatges
de lloguer social i donar als
propietaris garanties per
al cobrament, així com su-
port a la rehabilitació.

El protocol es basa en la
llei del dret a l’habitatge
que va ser aprovada pel
Parlament i que considera
habitatge buit aquell que
fa dos anys que està des-
ocupat sense justificació.
A partir d’aquí, el consisto-
ri elaborarà un cens amb
les dades de la Generali-
tat i de la Sareb. També
es desplegarà un progra-
ma d’inspecció, priorità-
riament en immobles del
barri antic, i sobre el parc
de les entitats financeres o
grans empreses.

Precisament, segons ha
explicat Cartanyà, l’Ajun-
tament treballarà en dues
línies segons es tracti de
grans tenidors d’habitat-

ges, com poden ser bancs i
immobiliàries, o particu-
lars. En el primer cas s’op-
ta per mesures sanciona-
dores, de manera que, pas-
sats dos anys, si els propie-
taris no s’han acollit a les
mesures es podran aplicar
sancions que poden arri-
bar fins als 250.000 euros.
Aquestes mesures també
es podrien aplicar sobre
els particulars, si bé la vo-
luntat de l’Ajuntament és
desplegar abans eines que
incentivin la seva incorpo-
ració al mercat de lloguer.

Entre les diferents lí-
nies d’ajuts, es preveu as-
segurar als propietaris el
cobrament dels lloguers,
fomentar la rehabilitació i

fórmules de cessió d’ús. Ai-
xí, si la Generalitat garan-
teix el lloguer per un perío-
de màxim de sis mesos, en
la convocatòria de l’Ajun-
tament de Valls aquesta
assegurança es doblaria.
També es preveu que els
propietaris es puguin aco-
llir a una assegurança

multirisc per possibles
desperfectes i garantir els
costos de defensa jurídica
en casos d’impagament.

El protocol preveu am-
pliar la convocatòria d’ajuts
per a la rehabilitació de pi-
sos amb una partida de
60.000 euros, se subven-
cionarien les despeses de la
tramitació de la llicència
d’obres per a treballs de re-
habilitació de pisos o immo-
bles que es destinin a llo-
guer social a través de la
borsa d’habitatge de Valls.
Els propietaris de pisos per
a lloguer social també es
podran acollir a una con-
vocatòria de subvencions
en funció del valor cadas-
tral de l’immoble. ■

a L’Ajuntament vol mobilitzar en dos anys aquest parc amb sancions per als grans
tenidors i ajuts per a la rehabilitació i incentius econòmics per als particulars
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Valls aprova mesures per
posar a lloguer habitatges
que ara estan desocupats
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La xifra

42
habitatges desocupats a
Valls són de la Sareb i que
es podrien incorporar en
funció del seu estat.

El protocol aprovat inclou una partida d’ajudes a la rehabilitació d’edificis ■ JOSEP LLUÍS ERAS

La consellera d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, Meritxell Ser-
ret, va reclamar ahir, en
el marc de la conferència
sectorial d’agricultura i
desenvolupament rural
que va tenir lloc a Madrid,
el pagament dels compro-

misos pendents, alguns
dels quals ja ha hagut
d’avançar el departament
amb recursos propis.

El Ministeri d’Agricul-
tura, Alimentació i Medi
Ambient s’havia compro-
mès a finançar una part
de les actuacions urgents
al riu Ebre, al tram Am-
posta-Tortosa, i les de con-
tenció de la invasió del

cargol poma des del riu
cap als camps de conreu.
L’aportació prevista era
de 261.386 euros, entre
els anys 2015 i 2016, i
encara avui no s’ha fet
efectiu cap pagament. A
aquesta quantitat, s’hi su-
men els prop de 200.000
euros pendents de paga-
ment provinents del fons
de solidaritat de la UE.

Serret també va partici-
par ahir en la conferència
sectorial de pesca i va
aprofitar per proposar al
ministeri que prevegi ac-
tuacions per fer front a la
profunda crisi que afecta
el sector pesquer de sardi-
na i seitó. Aquesta crisi es
deu principalment als
canvis que s’han produït
en els ecosistemes. ■
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Serret reclama a Madrid diners
pendents contra el cargol poma

Una avaria en un tren va
obligar ahir a la tarda a in-
terrompre la circulació en
els dos sentits de la marxa
a les línies R15 i RT2 entre
Vandellòs i l’Ametlla de
Mar, per una incidència
tècnica en el sistema
d’electrificació entre el
pantògraf del tren i la cate-
nària. Segons ACN, el tren

transportava 110 viatgers
i va quedar aturat en una
zona d’accés difícil, per la
qual cosa es va sol·licitar
ajuda a Protecció Civil per
evacuar als viatgers. Final-
ment, però, van esperar al
restabliment de la línia.
D’altra banda, també a la
tarda, un camió va bolcar a
l’AP-7 a Vandellòs i l’Hos-
pitalet, i els Mossos van
haver de desviar el trànsit
cap a l’N-340. ■
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Avaria en un tren de
Vandellòs a l’Ametlla
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