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Més pressió policial contra
els falsos revisors del gas

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

El fenomen dels falsos inspectors
degas continuaactiu, però sembla
que va a la baixa, segons els
Mossos d’Esquadra, arran de les
últimes detencions, 25 l’any pas
sat, majoritàriament relacionades
amb un grup delictiu organitzat
quevaserdesarticulataBarcelona
i que va acabar a la presó, cosa que
ha desincentivat aquests actes. El
2018esvanobrir72 investigacions
per casos d’aquest tipus, que, a
part de l’estafa que suposen, solen
anar acompanyats de furts i roba
toris als domicilis de les víctimes,
principalmentpersonesgrans.Per
prevenirlos, lapoliciacatalanai la
Federació de Gremis d’Instal∙la
dors de Catalunya (Fegicat) han
llançat una campanya audiovisual
perquè aquests casos,malgrat que
són coneguts, es donen, principal
ment, per falta d’informació en
àmpliescapesde lapoblació.
Lainspecciódelesinstal∙lacions

degasésobligatòriacadacincanys
i la notifica la distribuïdora, que a
Catalunya és Nedgia (filial de Na
turgy, anteriorment Gas Natural
Fenosa), amb tresmesos d’antela
ció, va recordar Jaume Alcaide,
presidentde laFegicat, entitatque
agrupa20associacionsterritorials
amb5.500empreses enquè treba
llen 30.000 persones i que factu
renglobalment 1,3milionsd’euros
a l’any. “El client pot contractar
aquest servei amb un instal∙lador
de confiança –va continuar expli
cant–,pera laqual cosadisposade

45dies; sino,ho fa ladistribuïdora
directament, que anuncia la data
en què es farà amb cartells als edi
ficis”.Unaspecte fonamental: “En
capcas–vaadvertir–nos’hadepa
gar aquest servei al domicili, per
quèescarregaa la facturadelgas”.
La prevenció i la persecució

d’aquests casos s’han intensificat
des del 2014, quan els Mossos i el
gremi van començar a treballar
conjuntament. Des d’aleshores,
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ElsMossosvandetenir
25suposats inspectors
el2018;el fenomen
vaa labaixa,però
podria rebrotar
utilitzantnousmètodes

Es posa enmarxa una
campanya informativa
per prevenir els fraus,
que pateixen sobretot
persones grans
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Resde retallades en rehabilitació

En aquest mandat, Bar
celona ha fet una apos
ta per la rehabilitació
d’habitatges; per això

ens ha estranyat l’article publicat
per Jordi Gosalves, president del
Col∙legi d’Aparelladors, Arqui
tectes Tècnics i Enginyers d’Edi
ficació de Barcelona (Caateeb),
parlant de retallades. Els fets
desmenteixen les seves afirma
cions: les rehabilitacions en curs,
els criteris municipals i les
dades.
El Consorci de l’Habitatge de

Barcelona haurà concedit, des
del 2010 fins al 2019, més de

220 milions d’euros en subven
cions. En el període 20102015,
la despesa mitjana anual va ser
d’uns 19 milions, mentre que en
el període 20162019 està sent
d’uns 27 milions. Paradoxal
ment, aquest increment d’un
40% en la despesa total coinci
deix amb un període en què les
aportacions del Ministeri de Fo
ment i de la Generalitat de Cata
lunya han baixat d’un 42% a un
24% del total. Per tant, l’incre
ment en les subvencions a la
rehabilitació s’explica només per
les aportacions de l’Ajuntament
de Barcelona, que han passat de
ser d’un 58% a un 76% de la
despesa total. Recordem que els
municipis no són l’adminis
tració competent en matèria
d’habitatge i que, en teoria, les
despeses del Consorci de l’Ha
bitatge s’haurien de cobrir en un

60% per part de la Generalitat.
Comunitats de veïns, empre

ses i administracions públiques
tenimmolta feina conjunta al da
vant per millorar en el manteni
ment dels edificis. Entenem, tot i

això, que són els propietaris els
principals obligats i que l’admi
nistració s’ha de concentrar a
ajudar aquelles comunitats amb
menys capacitat econòmica i or
ganitzativa. Per això, l’orientació
de la política de rehabilitació

s’ha modificat en aquests quatre
anys, incrementant la despesa,
però sobretot dirigintla cap a
certes zones de la ciutat i certes
problemàtiques socials. D’aquí la
creació de programes com el de
finques d’alta complexitat i el
d’ajuts a la rehabilitació d’interi
ors. S’ha passat d’una adminis
tració que feia convocatòries ge
nerals a una actitud proactiva,
que intervé allà on la rehabilita
ció és més urgent.
En el cas dels propietaris que

lloguen, s’ha condicionat la re
cepció dels ajuts que durant cinc
anys esmantinguin els preus, per
evitar que les subvencions facili
tin la gentrificació. A més, s’està
evitant, amb la nova ordenança
reguladora dels Procediments
d’Intervenció Municipal en les
Obres (Orpimo), que la rehabili
tació es converteixi en un meca

nisme d’expulsió de veïns. O és
que al Caateeb ja li semblen bé
les males pràctiques, a condició
que els fons financers inverteixin
en rehabilitació?
Per aclarir la referència al pre

sumpte abandonament de les
subvencions a la instal∙lació d’as
censors: en els últims deu anys
s’ha contribuït a la instal∙lació de
més de 2.000 ascensors, ambuna
mitjana de 200 a l’any, que va
caure en el mandat passat i que
s’ha recuperat en aquest, en què
el percentatge d’ajuts (del 50%)
s’ha mantingut als barris més
vulnerables.
En definitiva, compartim que

la inversió en rehabilitació d’edi
ficis reverteix de manera positi
va en el bé comú i té un efecte
multiplicador sobre l’activitat
econòmica i l’ocupació, a més de
la qualitat de vida urbana, l’estal
vi energètic i la salut. Tot i això,
neguem que hi hagi hagut reta
llades, sinó tot el contrari, canvis
quantitatius en la inversió i can
vis qualitatius en els criteris.c

L’Ajuntament
de Barcelona ha
incrementat les
subvencions i aporta
un 76% de la despesa

Josep Maria Montaner /
Javier Burón

J.M. MONTANER I J. BURÓN, regidor i
gerent, respectivament, d’Habitatge de
l’Ajuntament de Barcelona.

s’han detingut 69 inspectors frau
dulents a Catalunya. Uns 300 ins
pectors de les unitats de seguretat
ciutadana de la policia catalana
hanfetunaformacióespecíficaala
centraldeSabadell.
“Estafen persones vulnerables i

solen aprofitar per furtar i robar
als seus domicilis”, va explicar Al
bertOliva, cap de l’àrea tècnica de
proximitat i seguretat ciutadana i
portaveu dels Mossos. “No s’han
donat casos de violència greu –va
precisar–, a tot estirar hi sol haver
empentes ialguncop,peròhemde
tenir en compte que es tracta de
persones grans”. Aquest respon
sablepolicialvainsistirque“elpri
merésnoobrir laportaadescone
guts” i “no pagar mai el servei en
efectiu ni donar els números PIN
de les targetes”, que els estafadors

poden demanar al∙legant que els
necessiten per tornar importsmal
cobratsen facturesanteriors.

“Elfenomenvaalabaixa”,vaas
segurar Oliva. Però va advertir:
“Nopodemabaixarlaguàrdiaper
què sempre apareixennousmèto
des”.Elmodusoperandiesbasaen
lageneraciód’unarelaciódeconfi
ançaamblavíctima,queconeixen,
ja que abans de visitarla l’han ob
servat.Devegadessolenserperso
nes que, a part de ser d’edat avan
çada, viuen soles. La campanya de
sensibilització tindrà una presèn
cia especial a les xarxes socials,
perquè també es busca informar
els familiars joves de les víctimes
potencials.c

ElMaresme
creauna
borsaper
contractar
policia local
FEDE CEDÓ
Mataró

El Consell Comarcal del Ma
resme (CCM) i el Departa
mentd’Interiorde laGenerali
tat impulsen una prova pilot
per implantar una borsa de
policies locals que nodreixi
d’agents de seguretat els mu
nicipis de la comarca que ne
cessitin cobrir places.
Amb la iniciativa s’intenta

pal∙liar la lentitud de la trami
tació burocràtica d’un ajunta
ment. Des que l’agent de poli
cia és contractat fins que pot
desenvolupar la seva tasca al
carrer passendos anys. La fór
mula anunciada pel conseller
d’Interior, Miquel Buch, és
una solució innovadora per
solucionar l’impacte que ha
suposat per amolts consistoris
l’entrada en vigor de la norma
tiva que permet la prejubilació
dels policies locals a partir
dels 59 anys, així com per co
brir les necessitats dels muni
cipis en una determinada èpo
cade l’any. Laborsa estarà for
mada per agents interins.
La idea inicial va sorgir del

govern del Consell Comarcal
del Maresme, que ja ha adop
tatmesures similars per donar
més servei als ens locals per
evitar els lents processos de
contractació de treballadors.
“Els municipis necessiten re
forçar la seva plantilla en mo
ments puntuals”, explica el
president del consell, Josep
Triadó.
Al CCM ja funcionen amb

èxit diverses borses de treball
a través de les quals els muni
cipis poden cobrir d’una ma
nera ràpida les seves vacants
d’administratius, auxiliars ad
ministratius, conserges, edu
cadors i treballadors socials.c
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