
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA
EL  TALL  DE  SUBMINISTRAMENT  ELÈCTRIC  A LES  FAMÍLIES  AMB
DEUTE, PER PART D’ENDESA I ALTRES COMPANYIES

Núria Marín García,  portaveu del  Grup Municipal  de Tot  per Terrassa,  Isaac Albert i
Agut,  portaveu  del  Grup  Municipal  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya -  Moviment
d’Esquerres, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple
d’aquesta Corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Recentment  Endesa  i  altres  companyies  elèctriques  han  enviat  cartes  a  alguns
ajuntaments catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i tallar
el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin
deutes de consum, si les administracions públiques no paguen el 50% del cost d’aquest
deute abans de l’1 d’octubre.

La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa legislativa
popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. Va ser
aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a aquesta llei s’han impedit més
de 63.000 talls elèctrics.

El  gener  de  2017  el  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  va  promoure  un  front
institucional  amb  les  associacions  municipalistes,  les  diputacions  i  l’Ajuntament  de
Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar. 

No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables d’aquest
país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas
han d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets
energètics de les persones en situació de vulnerabilitat. 

I  per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast,  al  costat  dels agents i
moviments socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes les
persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que
garanteixi una vida digna.

Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la
lluita per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge.

Per tot el que s’ha expressat, proposem al Ple municipal l’adopció dels següents

 ACORDS



PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa
dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de
manera transversal per fer complir la llei. 

SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit  d’una Iniciativa Legislativa
Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de
les més avançades del món.

TERCER.- Exigir la condonació, per tart d’Endesa i les empreses subministradores, del
deute acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any
2015. 

QUART.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores
de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars o
famílies, no permesos per la llei 24/2015.

Isaac Albert i Agut Núria Marín García
Portaveu GM ERC-MES Portaveu GM Tot per Terrassa

Setembre de 2019.


