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JUSTÍCIA SENTÈNCIA

VIRUS

El Suprem anul·la el bo social i
obliga a rescabalar les elèctriques

Detectats cinc
casos de Zika
aquest any a Lleida

Amb 12.000 beneficiaris a Lleida, estima que les empreses no l’han de costejar
SEGRE

AGÈNCIES

❘ MADRID ❘ El Tribunal Suprem ha
declarat inaplicable el règim de
finançament del bo social de la
llum, al considerar-ho incompatible amb la directiva europea
sobre normes comunes per al
mercat interior de l’electricitat,
per la qual cosa estima que no
ha de ser finançat per les elèctriques, com passa des del 2014,
a les quals reconeix el dret a ser
indemnitzades. El bo social consisteix en un descompte de fins
al 25% en el rebut de la llum de
famílies amb tots els membres
a l’atur, famílies nombroses,
pensions mínimes i potències
inferiors a 3 quilowatts (kW).
El cost total dels ajuts ronda els
200 milions d’euros a l’any i hi
ha uns 2,4 milions de beneficiaris, dels quals uns 12.000 són
llars de les comarques de Lleida.
En dos sentències, en les quals
estima els recursos interposats
per Endesa i Viesgo (l’antiga
EON España), la sala tercera del

el règim de finançament del bo
social incompleix l’exigència
establerta en les directives europees sobre les normes comunes per al mercat interior de
l’electricitat, que estableix que
“les obligacions de servei públic
hauran de definir-se clarament,
ser transparents, no discriminatòries i controlables”.

Compensació a les elèctriques

Imatge d’arxiu d’un operari instal·lant comptadors de la llum.

Contenciós Administratiu reconeix el dret dels demandants a
cobrar una indemnització per
les quantitats abonades en concepte de bo social en aplicació
del reial decret del 2014 pel qual
es va fixar la metodologia de

POLÍTICA GENT GRAN

finançament, i impugnat fins
a la data d’execució de la sentència. D’aquesta manera, l’Alt
Tribunal resol que s’han de reintegrar als demandants totes les
quantitats que hagin abonat per
aquest concepte. Per al Suprem,

Experts van indicar que les
elèctriques hauran de rebre com
a compensació 184 milions pels
diners dedicats el 2014, 188 milions pel del 2015 i una quantitat addicional pels nou primers
mesos del 2016 que elevarà la
xifra total a uns 500 milions.
Des de les empreses van destacar que la resolució respon als
criteris fixats per la normativa
comunitària i que “les elèctriques no estan en contra del bo
social, sinó de la manera en la
qual s’ha anat aplicant, que és
discriminatòria”.

❘ LLEIDA ❘ Salut ha detectat
aquest any a Lleida un total de cinc casos del virus
del Zika, segons va explicar
ahir el cap del Servei de Vigilància Epidemiològica a
Lleida, el doctor Pere Godoy,
a l’emissora UA1. Totes les
pacients es van infectar quan
van viatjar a països de Llatinoamèrica, però no s’han
produït complicacions.

ART

El MoMA revela que
la saliva és el secret
per netejar obres
❘ NOVA YORK ❘ La saliva és un
gran aliat per a la conservació d’obres d’art. Aquesta
és una de les principals revelacions de la nova audioguia sobre el manteniment
del Museu d’Art Modern de
Nova York (MoMA). Entre
altres obres, Gerro de flors,
de Pablo Picasso, que llueix
des de fa anys a les parets
del museu, es va netejar utilitzant saliva.

SALUT ALIMENTACIÓ INFANTIL

Lleida tindrà més places de Alerten que hi ha més nens amb una
residència i centres de dia dieta restrictiva sense motius mèdics
❘ LLEIDA ❘ La comissió d’Afers Socials i Família del Parlament de
Catalunya va aprovar ahir una
proposta de resolució del PP,
transaccionada amb Junts pel
Sí, que obliga la Generalitat a
aplicar la programació territorial de serveis especialitzats
2015-2018 a la ciutat de Lleida,
per anar augmentant de forma
ràpida, urgent i prioritària, el
conjunt de places de residència

i centre de dia de persones grans
a Lleida.
Marisa Xandri, diputada
lleidatana del Partit Popular,
va recordar que “actualment,
a la província de Lleida hi ha
1.822 persones, 703 a la ciutat,
que esperen l’adjudicació d’una
plaça en una residència pública de gent gran”. La patronal
ACRA indica que a Catalunya
s’haurien de crear 7.400 places.

❘ BARCELONA ❘ L’Hospital de Sant
Joan de Déu de Barcelona va
alertar ahir que en els últims
anys ha crescut el nombre de
nens que segueixen una dieta
restrictiva sense motius mèdics, la qual cosa pot provocar
problemes en el desenvolupament infantil en el cas que no se
satisfacin totes les necessitats
nutricionals del nen. Aquesta
és una de les conclusions del

nou informe Faros, que ahir va
presentar el centre i que pretén
donar a les famílies pautes per
alimentar els nens d’una forma
saludable. En els últims anys,
els pediatres han constatat que
cada vegada hi ha més famílies
amb nens que segueixen una
dieta alimentària restrictiva
per motius de salut, culturals,
religiosos o, simplement, per la
preocupació per una alimenta-

ció sana i per les moltes informacions que circulen sobre els
efectes nocius de determinats
aliments. En aquest sentit, una
enquesta revela que l’alimentació de molts nens presenta
alguns dèficits, de manera que
un 80% no menja la fruita necessària i un 50% només menja verdura una vegada al dia
i el 90% no menja peix cada
setmana.

El senyor

Josep Maria Taribó Padulles
Ha mort cristianament als 73 anys.
(E.P.R.)
La seva esposa, Elena Fort; fills, Josep, Xavier i Montse; fills polítics, Glòria i
Jordi; néts, Maria, Martí, Arnau i Alba; germana, Mari Carmen; cunyats, nebots,
cosins i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
La cerimònia de comiat tindrà lloc avui dijous, dia 27, a les 15.45 h, a l’església
parroquial de Santa Maria de Butsènit.
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