Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 14
de novembre de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA CREACIÓ D'UNA TAULA
SOBRE POBRESA ENERGÈTICA

Aquest fet torna a posar alarmantment sobre la taula:
1.- Els nombrosos i dolorosos casos de situació de pobresa energètica que hi ha al nostre
municipi i a tot Catalunya i l'agressivitat amb la que actuen les grans companyies
energètiques malgrat la Llei 24/2015 de 29 de juliol.
2.- L'elevat augment del preu de l'energia, l'electricitat ha pujat un 83% des del 2013.
3.- La situació de pobresa energètica no acostuma a donar-se de manera aïllada, sinó en
relació a altres situacions de pobresa com són la manca de recursos per a l'adquisició o
lloguer d'un habitatge, aliments i altres bens de primera necessitat, com a conseqüència
de diversos factors de vulnerabilitat de complexa resolució. Atur, precarietat laboral,
prestacions socials reduïdes, endeutament, col·lectius vulnerables com nens gent gran o
persones amb malalties cròniques, etc.
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A mitjans del mes d'agost l'ajuntament de Calafell, igual que altres municipis de
Catalunya, va rebre una carta de la companyia de subministrament d'energia ENDESA. En
aquesta carta ENDESA reclamava al consistori el pagament de 55.593€ euros, la meitat del
deute de 111.186€ euros que, segons la companyia, tenen amb ella 70 famílies de
Calafell. Aquesta reclamació anava acompanyada de l'amenaça del tall del
subministrament energètic a aquests 70 usuaris, si abans de I'1 d'octubre no es feia
efectiu el pagament del deute.

4.- L'estreta relació de la pobresa energètica amb la renda familiar, els preus de l'energia i
la baixa qualitat en l'eficiència energètica dels habitatges.

És per això que fem la proposta d'acord de:
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La complexitat d'aquestes situacions demanen que per poder-les afrontar amb certes
garanties es realitzi una actuació global i coordinada de tots els actors que hi puguin estar
relacionats tant de l'àmbit públic com privat.
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1.- La creació d'una Taula sobre Pobresa Energètica, com espai de diagnosi, anàlisi, debat i
recerca d'alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb participació dels grups
municipals, els agents econòmics i socials i les empreses distribuïdores de serveis
energètics bàsics.
2.- Reforçar l’atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos per
tal d’ampliar l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a la
seva llar alhora que fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de pobresa
energètica a Calafell i la seva evolució.
3.- Elaborar i distribuir material divulgatiu sobre aquest servei per tal de que el màxim
nombre possible de persones en situació de vulnerabilitat en puguin ser beneficiaries.
El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada pel grup d’ERC, i per
unanimitat, adopta el següent acord:
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ÚNIC: Aprovar integrament la moció presentada pel grup municipal d’ ERC per a la creació
d’una taula sobre pobresa energètica.
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