Els Grups Municipals CUP Tàrrega, Comú de Tàrrega i ERC-MES presentem al Ple de
l’Ajuntament de Tàrrega i sotmetem a la seva consideració, a l’empara del que disposa la
legislació vigent, la següent:

MOCIÓ PER A APROFUNDIR EN LA LLUITA CONTRA LA POBRESA
ENERGÈTICA I ELS DRETS SOCIALS A TÀRREGA
Segons dades de l’IDESCAT referents a l’any 2015, el 8,7% de la població catalana no pot
mantenir la seva llar a una temperatura adequada. Això implica que més de 400.000 persones no
poden mantenir el seu habitatge a més de 18°C, un fet especialment preocupant durant els mesos
d’hivern.
Els motius que fan que les persones i famílies tinguin dificultats pel pagament dels
subministraments bàsics d'aigua, llum i gas no són només conjunturals. Les causes del que
s'anomena pobresa energètica formen part indestriable d’un sistema econòmic injust, que sota
l'empara d'uns entramats legals i polítics abusius, permet als oligopolis energètics estatals
l'obtenció de beneficis multimilionaris especulant amb béns de primera necessitat, mentre es
continuen tallant, molts cops impunement, els subministraments bàsics a persones sense
recursos.
El fet d’haver deixat en mans d’aquestes empreses privades la protecció de drets essencials com
l’habitatge i la garantia de les condicions mínimes que el fan possible, com l’aigua, el sanejament,
la llum i el gas, ha suposat fer prevaldre la perspectiva econòmica per sobre de l’enfocament dels
drets humans. La privatització d'aquests serveis els ha sotmès als principis del lliure mercat
suposant la vulneració dels drets anteriorment mencionats.
Privar les persones i les seves famílies de llum, gas, aigua i sanejament per motius econòmics
vulnera directament el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC),
pacte en què els estats firmants, entre els quals l'Estat espanyol, s’obliguen a garantir els drets allí
reconeguts sense cap mena de discriminació a causa de la conjuntura econòmica (art. 2.2,
desenvolupat a l’Observació General núm. 3). En aquesta observació se subratlla que “fins i tot en
temps de limitacions greus de recursos, causades sigui pel procés d'ajust, de recessió econòmica
o per altres factors, es poden i s’han de protegir, en realitat, els membres vulnerables de la
societat”.
Per fer front a la pobresa energètica el Parlament de Catalunya -en base a la ILP impulsada per la
PAH i l’APE- va aprovar per unanimitat l’any 2015 la Llei 24/2015 contra els desnonaments i la
pobresa energètica. Aquesta llei estableix nous circuits que permeten evitar els talls de
subministrament a les persones i famílies que es troben en l’exclusió residencial, un llindar que
s’estableix en base a indicadors econòmics objectius. Gràcies a aquesta llei s’han evitat 36.000
talls de subministrament a persones vulnerables. Tant la Generalitat de Catalunya com alguns
Ajuntaments han iniciat expedients sancionadors a les empreses subministradores que
incompleixen els procediments o que realitzen talls indeguts. Malgrat que el Tribunal
Constitucional va suspendre part de la llei 24/2015, l’article 6 referent a la pobresa energètica ha
quedat intacte, i per tant les institucions catalanes poden continuar desplegant i fent valer la llei

davant les companyies subministradores. En aquest sentit, la Generalitat i el món local van
acordar conjuntament el passat 19 de gener establir un conveni marc unificat a les companyies
subministradores per a ser signat, tal i com estableix la Llei 24/2015.
Per la seva part, els municipis, també són competents en la defensa dels drets humans, i són
aquests drets els que ara mateix estan en joc i s'estan vulnerant. L'Ajuntament de Tàrrega com a
Administració més propera al ciutadà pot anar mes enllà i ha de ser part activa, no només en el
compliment i desplegament total i efectiu de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, posteriorment
recorreguda parcialment pel Govern del Partit Popular, sinó també a l'hora d'exigir a les empreses
subministradores de serveis bàsics del municipi la seva part de responsabilitat davant les
situacions d'injustícia social que elles mateixes estan provocant.
Per tant, creiem necessari disposar mesures a tots els nivells per tal de denunciar i posar fi a
aquesta situació, també i sobretot a nivell municipal, com alguns ajuntaments ja estan fent. És per
això que per afrontar la pobresa energètica al nostre municipi des d’una perspectiva dels drets de
les persones i de l’Administració pública com a garant d’aquests drets, proposem l'adopció dels
següents

ACORDS:
1. Establir clàusules socials de tipus ambiental en els plecs de licitació dels futurs contractes amb
empreses subministradores d'aigua, llum i gas, així com clàusules de justícia social que tinguin en
compte l’ocupació de col·lectius desafavorits i la promoció d'empreses cooperatives, de manera
que garanteixin l'aplicació dels protocols contemplats a la Llei 24/2015, aprovada per unanimitat al
Parlament de Catalunya, en aplicació del Principi de Precaució que les companyies han de
respectar en cas de procedir a tallar un subministrament, amb la raó afegida que la Central de
Compres de l'ACM (Associació Catalana de Municipis) facilita la inclusió d'aquestes clàusules.
2. Instar a establir protocols d'actuació, previstos a la llei 24/2015, a les empreses
subministradores de llum i gas (Endesa i Gas Natural) que operen actualment a la ciutat de
Tàrrega, tal com ja passa amb l’empresa subministradora d’aigua (Sorea), per evitar talls de
subministrament en casos d'impagats informats pels serveis socials de l'Ajuntament, d'acord amb
el conveni que la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb el món local, va presentar el passat
19 de gener. Si la companyia energètica no actua en conseqüència a l’informe d’exclusió
residencial i procedeix al tall de subministrament, o bé si la companyia no segueix els protocols
establerts per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament tramitarà les sancions econòmiques
corresponents en el marc de la mateixa llei i del Codi de Consum, ho denunciarà públicament i no
farà publicitat ni signarà nous acords amb aquestes empreses mentre no prescrigui la sanció.
3. Fer públics com a deute pendent de cobrament a les empreses subministradores corresponents
els diners que l'Ajuntament hagi disposat en concepte d'ajudes a les persones i famílies sense
recursos que no hagin pogut fer-se càrrec del pagament de les factures dels serveis bàsics de
llum, aigua i gas i hagin acudit als serveis socials de l'Ajuntament.
4. Establir com a requisit en els plecs de clàusules administratives i/o prescripcions tècniques dels
contractes que l’Ajuntament de Tàrrega formalitzi a partir d’aquesta data, que les empreses
subministradores no hagin estat sancionades per incompliment de la Llei 24/2015
5. Exigir i garantir el subministrament dels serveis bàsics també en els casos d’habitatges que
hagin estat ocupats a causa de desnonaments o exclusió social, sempre que hi hagi l’informe
corresponent dels serveis socials municipals.

6. Publicar un informe històric dels talls de subministraments d'aigua, llum i gas, produïts a
Tàrrega des de l’any 2005 ençà. I a partir d’ara, fer públiques aquestes dades amb una periodicitat
trimestral a la pàgina web de l’Ajuntament, en un lloc destacat i accessible. Totes les dades
recollides seran enviades a l’IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya) i a l'APE (Aliança
contra la Pobresa Energètica) per tal de deixar-ne constància i fer el seguiment a nivell català
d’aquestes dades.
7. Realitzar campanyes de difusió entre la ciutadania per difondre com procedir i on dirigir-se en
cas de patir un tall de subministrament energètic, un avís de tall o en casos en els que es preveu
que no es podrà atendre el pagament d'algun dels rebuts de llum, aigua o gas.
8. Impulsar una jornada amb l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) a fi de fer formació
interna als treballadors municipals i la realització d'un acte divulgatiu per a donar informació sobre
aquest tema a la ciutadania.
9. Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la resta de grups polítics
del Parlament de Catalunya, a les empreses subministradores d'aigua, llum i gas del municipi, als
alcaldes respectius dels pobles del municipi, a les associacions de veïns del municipi, a l'ACM
(Associació Catalana de Municipis), a la PAH (Plataforma d'Afectats per la Hipoteca), a l'APE
(Aliança contra la Pobresa Energètica) i a l’Observatori DESC (Drets Econòmics Socials i
Culturals).

No obstant això, el Ple decidirà.
Carlos Vílchez, Montse Garcia i Gemma Minguell, regidors del Grup Municipal CUP Tàrrega
Joan Fornsubirà, regidor del Grup Municipal Comú de Tàrrega
Jaume Folguera, Joan Palou i Mireia Caus del Grup Municipal ERC-MES
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