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Fiscalia dóna credibilitat a la nena 
que acusa d’abusos el seu avi.
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Dolors Ortiz, al mig, amb membres de l’Aliança contra la Pobresa Energètica i la PAH.

MAGDALENA ALTISENT

MARIA MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ Una veïna de 52 anys de 
Lleida ciutat, Dolors Ortiz, va 
ser ahir la primera persona de 
Catalunya en situació de vul-
nerabilitat reconeguda a anar a 
judici perquè Endesa li reclama 
un impagament de 5.832 euros 
en la factura de la llum entre el 
2015 i el 2018. Ortiz no té fei-
na, pateix artrosi degenerativa, 
desgast de peus, urticària cròni-
ca, ansietat i depressió i rep una 
ajuda mensual de 430 euros. La 
companyia no pot tallar-li el 
subministrament d’acord amb 
la llei 24/2015, però aquesta no 
concreta qui paga els deutes.

Abans que arranqués el judici 
al Canyeret, Ortiz va rebre el 
suport de l’Aliança contra la Po-
bresa Energètica (APE), la PAH 
i la Paeria. “Un 10% de famílies 
catalanes han de decidir entre 
menjar o pagar les factures i les 
empreses i la Generalitat han de 
firmar un conveni que aclareixi 
qui es fa càrrec del deute acu-
mulat”, va explicar la portaveu 
de l’APE, María Campuzano, 
que va afegir que “a dia d’avui 
no s’ha firmat perquè empre-
ses com Endesa s’hi neguen”. 
Va denunciar que, encara que 
s’està negociant, “Endesa no ha 
paralitzat aquest procediment 
judicial, ja que la seua actitud 
és fer xantatge a la Generalitat 
per aconseguir un acord que el 
beneficiï”. Va assegurar que la 
companyia “sap perfectament” 
que si Ruiz és condemnada, no 
podrà pagar, “per la qual cosa 
juga amb el sofriment a favor 
dels seus beneficis”. Campuza-
no va instar que Generalitat i 
subministradores arribin a un 

Primer judici a Catalunya a una lleidatana 
vulnerable per factures de llum impagades
Endesa li reclama 5.800 euros, encara que insisteix que la seua voluntat és “pactar amb les administracions”

TRIBUNALS POBRESA ENERGÈTICA

n La Paeria ha concedit entre 
el gener i l’agost d’aquest any 
un total de 812 ajuts d’urgèn-
cia social per un import de 
377.318 euros, un 9,87 per 
cent més d’ajuts que en el ma-
teix període de l’any anterior. 

Un total de 712 persones, 
de les quals 312 són menors, 
s’han beneficiat d’ajuts rela-
cionats amb l’habitatge i els 

subministraments i 1.832, de 
les quals 876 són nens, sobre 
alimentació i ajuda a menors. 
A més, 9.208 persones es van 
derivar a serveis de distri-
bució d’aliments, un 44 per 
cent més.

D’altra banda, el PSC va 
preguntar a la Paeria dades 
sobre el parc públic d’habi-
tatge per a polítiques socials.

Els ajuts d’urgència social pugen 
un 10% en un any a Lleida

acord i que es condoni el deute 
acumulat. “Endesa no accepta 
aquest últim punt i reclama que 
el 50% es cobreixi amb recursos 
públics. Per això la negociació 
està bloquejada”, va afirmar. 
Per la seua part, Dolors Ruiz va 

dir desconèixer per què Endesa 
l’ha demandat a ella i que és “la 
cap de turc”, però va afirmar 
que “lluitarà pels que vénen 
després”. I després de la vista, 
va assegurar que havia perdut, 
ja que “no s’ha firmat el conve-
ni”. Des de la companyia van 
assenyalar que “en cap moment 
s’han paralitzat les negociaci-
ons” i que la voluntat és arribar 
a un acord amb la Generalitat 
i van instar que clients com 
Ruiz s’acullin al bo social. No 
van descartar que hi hagi més 
casos judicials similars.

“CAP DE TURC”

La dona, malalta i sense 
feina, només rep una   
ajuda de 430 euros i se        
sent una “cap de turc”

DADES

5.832
EUROS

És el que deu en rebuts de la 
llum Dolors Ortiz i el motiu pel 
qual Endesa l’ha demandat.

1,5
MILIONS DE DEUTE

De famílies lleidatanes que no 
poden pagar la llum. A Catalu-
nya és de 21 milions.

812
AJUTS SOCIALS

Ha donat la Paeria a 2.565 per-
sones i 9.208 van acudir a ser-
veis de repartiment d’aliments.

Les llicències urbanístiques 
es tramitaran en 2 mesos

PAERIA NORMATIVA

❘ LLEIDA ❘ La comissió d’Urbanisme 
d’ahir va aprovar de forma defi-
nitiva la modificació de l’orde-
nança reguladora de llicències 
urbanístiques. Aquest canvi en 
la normativa, que haurà de ser 
ratificat en el ple, preveu que 
els Col·legis Professionals s’en-
carreguin de la verificació de la 
documentació dels projectes, la 
qual cosa, segons el tinent d’al-
calde Toni Postius, “permetrà 
resoldre les peticions en dos 
mesos com a màxim, quan fins 

ara es podien demorar un any”. 
La comissió també va informar 
de la firma del conveni amb el 
Col·legi d’Arquitectes de Lleida 
perquè aquests professionals 
facin de forma subsidiària les 
Inspeccions Tècniques d’Edifi-
cis. Paral·lelament, el PP va de-
manar publicar la normativa de 
circulació de patinets elèctrics 
arran de “les múltiples queixes 
de l’increment d’infraccions 
per part dels usuaris d’aquests 
vehicles”.

Fira de Lleida tanca el 2019 amb 290.000 € 
de superàvit, el seu segon millor registre

INSTITUCIONS BALANÇ

❘ LLEIDA ❘ Fira de Lleida va tancar 
els comptes del 2019 amb un 
superàvit de 292.632 euros, la 
qual cosa representa el segon 
millor balanç econòmic de la 
seua història, segons el balanç 
econòmic presentat ahir en el 
marc de la reunió del Patronat 
de la Fundació Fira de Lleida.

D’altra banda, el còmput del 
bienni 2018/2019 presenta un 
superàvit de 168.851 euros, la 
qual cosa implica el millor re-
sultat econòmic de la institució 

per biennis (el funcionament 
econòmic de Fira de Lleida es 
comptabilitza en biennis, per-
què el dèficit els anys parells 
es compensa amb el superàvit 
dels senars, en els quals té lloc 
Municipàlia). 

L’any passat es van celebrar 
al recinte firal lleidatà 24 acti-
vitats, inclosos dos salons in-
ternacionals (Eurofruit i Mu-
nicipàlia), amb la participació 
d’un total de 1.140 expositors 
i 330.000 visitants. 

Aquestes xifres mantenen 
Fira de Lleida com la segona 
de Catalunya, darrere de Bar-
celona. L’impacte econòmic 
sobre el territori es calcula en 
uns 17,5 milions.

Pel que fa al futur, a causa de 
la pandèmia del coronavirus el 
patronat no ha elaborat un ca-
lendari. En la reunió també es 
va destacar l’“adaptació” que 
ha fet la institució per poder 
celebrar Sant Miquel, que serà 
majoritàriament telemàtica.


