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FELICITACIONS Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a 
publicitat@mestarragona.com

La mejor madre del mundo cumple años. Felicidades Encarna, te 
quieren mucho tus hijos y tu marido.

FELICITACIONS

MUCHAS FELICIDADES 
PRINCESA. Ya son 10 años y 
parece que fue ayer. Te dese-
amos lo mejor, tus hermanos, 
papas y familia. TE QUERE-
MOS.

GERARD MARTÍ

ACN/Redacció
Les empreses de telecomunica-
cions i Internet, amb Vodafone 
al capdavant, van ser les que més 
reclamacions van rebre per part 
dels consumidors a l’Agència 
Catalana del Consum (ACC) l’any 
2018 a la demarcació de Tarra-
gona, segons va exposar l’orga-
nisme ahir en roda de premsa. 
Les van seguir les companyies de 
subministraments bàsics. Glo-
balment, el nombre de reclama-
cions es va incrementar un 21% 
respecte l’any anterior fins a les 
2.500, si bé el nombre de de-
núncies van baixar, fins a les 92. 
L’Agència Catalana del Consum 
es mostra satisfeta pel fet que un 
52% de les reclamacions es van 
resoldre per la via de la mediació 
o l’arbitratge.

Pel que fa a les consultes rebu-
des per l’ACC, es va registrar un 
descens del 15,11% amb un total 
de 3.798 consultes ateses. Del 

total de reclamacions resoltes, 
el 86,23% van ser per la via de 
la medicació i el 13,77% mitjan-
çant l’arbitratge de consum. Si es 
compara amb l’any anterior, els 
casos resolts per acord de medi-
ació han experimentat un lleu-
ger descens de l’1,37% respecte 
al 2017. Les telecomunicacions i 
Internet continuen sent el sector 
amb més casos resolts per acord 
de mediació, amb un 42,4%. A 
continuació hi ha els serveis de 
subministraments bàsics –aigua, 
electricitat, gas–, amb el 19%; i 
altres serveis generals de con-
sum amb un 15,3%.

De la seva banda, els laudes 
arbitrals van baixar un 35% 
respecte l’any 2017. En matèria 
d’arbitratges, també les tele-
comunicacions i Internet van 
registrar el major nombre de 
laudes (el 65,22%), seguit dels 
serveis d’electricitat, gas i agua 
(el 23,37%) i d’altres serveis ge-

nerals de consum (el 5,43%).
Vodafone encapçala les em-

preses amb més reclamacions, 
seguida per Endesa, Orange 
Espagne, Telefónica, Xfera Mó-
viles, Vueling, Naturgy Iberia, 
Evofinance i iDental. Tot i que 
aquestes són les empreses amb 
més reclamacions, la majoria les 
solucionen per la via de la medi-
ació o l’arbitratge.

Les denúncies
L’any passat es van rebre 92 de-
núncies de consum a la demar-
cació de Tarragona, un 40,65% 
menys que el 2017. Del total de 
denúncies, el 40,6% correspo-
nen a altres serveis generals de 
consum, seguit dels béns de con-
sum/productes (amb el 20,8% de 
les denúncies), i de la restauració 
i els allotjaments, amb el 15,6%.

Pel que fa a l’actuació ins-
pectora, l’ACC va realitzar 849 
actuacions a Tarragona, fet que 

representa un creixement del 
43,17%. Del total d’inspeccions, 
el 38,04% es va dur a terme en el 
marc d’una campanya, el 21,08% 
va estar motivada per una de-
núncia, el 20,73% per una comu-

nicació, el 7,18% per productes 
insegurs, el 6,83% per iniciativa 
pròpia, i el 6,12% per una alerta.

D’altra banda, des de l’Agència 
Catalana del Consum afirmen 
que la formació ha estat una altra 

de les prioritats el 2018, que s’ha 
orientat a les escoles, a cursos 
de formació adreçats als serveis 
públics de consum i a sessions 
informatives i divulgatives adre-
çades a col·lectius de consumi-
dors i empreses. Pel que fa a les 
escoles, el curs 2017-2018 un 
total de 850 alumnes van passar 
pels més de 100 tallers progra-
mats per l’Escola del Consum a 
les comarques tarragonines.

CONSUM

Les empreses de 
telecomunicacions lideren 
les reclamacions el 2018
L’Agència Catalana de Consum valora positivament que la meitat de les 
queixes es van resoldre per la via de la mediació o l’arbitratge

Durant tot l’any es van 
fer 849 inspeccions, 
fet que representa un 
creixement del 43,17%

Encapçalen la llista 
Vodafone, Endesa, 
Orange, Telefónica, 
iDental, entre d’altres

La directora de l’ACC, Elisabeth Abad, amb la directora dels Serveis Territorials, Carme Mansilla.

S’enfronta a dos anys de presó 
per robar joies d’avis

JUDICIAL

Fiscalia demana dos anys i mig 
de presó per una dona que hau-
ria robat les joies dels avis que 
cuidava a Tarragona i després 
vendre-les a un establiment de 
compra-venda. Segons el relat 
acusatori, entre setembre de 
2017 i 2018, mentre treballava 
cuidant la parella d’ancians 
per encàrrec de la seva filla, la 
dona es va apoderar aprofitant 
el descuit de la víctima de vuit 
peces d’or de l’àvia que hau-
ria venut a un establiment de 

compra-venda de la ciutat. En-
tre les joies sostretes i venudes 
es trobava una cadena amb un 
crucifix taxades en 635 euros 
així com una cadena amb un 
penjoll de 357 euros, a més 
d’altres cadenes, polseres, arra-
cades, agulles i un anell. L’acu-
sació pública li demana, per un 
suposat delicte continuat de 
furt, dos anys i mig de presó, a 
banda d’indemnitzar la propi-
etària amb 2.327 euros per les 
joies sostretes. ACN

Redacció
L’empresa CIMALSA ha promo-
gut la licitació de les obres de 
rehabilitació de l’aparcament 
de vehicles pesats de mercade-
ries perilloses del Polígon in-
dustrial Riuclar de Tarragona, 
amb un pressupost de licitació 
de 1.157.024 d’euros. L’obra, li-
citada per Infraestructures.cat, 

tindrà una durada aproximada 
de sis mesos. La infraestructura 
propietat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, des-
tinat a donar servei al sector 
del transport de mercaderies 
perilloses, es troba en el cor del 
sector químic del Camp de Tar-
ragona i molt pròxim a les instal-

lacions del Port de Tarragona. 
L’aparcament de vehicles pe-
sants de mercaderies perilloses 
es troba en funcionament des de 
la dècada dels 90 i es troba total-
ment consolidat com una infra-
estructura bàsica per al sector. 
El servei d’explotació es trobava 
sota un règim de concessió fins 
al passat 2017, moment en què la 

Conselleria va recuperar la ges-
tió. El gener del 2018 CIMALSA, 
va rebre l’encàrrec d’assumir la 
gestió de l’aparcament i al maig 
del 2018 se li assignà l’adscripció 
a CIMALSA. A partir d’aquest 
moment, es va promoure la re-
dacció del projecte de rehabili-
tació de les instal·lacions i de la 
situació de l’equipament.

Les principals actuacions 
de reforma que contemplen el 
projecte són instal·lar una nova 
xarxa de distribució d’aigua per 
protecció contra incendis del re-
cinte, fer un sistema de detecció 
de gasos i detecció d’incendis, la 
reforma del dipòsit d’emmagat-
zematge d’aigua, entre d’altres.

CIMALSA engega la licitació del 
pàrquing de camions a Riuclar

POLÍGON

Les obres tindran una durada aproximada de sis mesos

SOCIETAT

Ahir al matí es va celebrar, 
a la plaça de la Font,  el Dia 
Internacional de l’Autisme 
amb la lectura d’un Mani-
fest per part de diferents re-
presentants institucionals i 
d’entitats.  El Servei de Te-
ràpia Ocupacional Solc va 
fer  una performance teatral 
i musical amb totes les per-
sones assistents i es va for-
mar un llaç infinit al mig de 
la plaça. El regidor d’Educa-
ció Francesc Roca va fer la 
cloenda. Redacció.

Celebren el dia de 
l’Autisme

CEDIDA


