MOCIÓ PROPOSANT SANCIONAR LES EMPRESES SUBMINISTRADORES DE GAS I
ELECTRICITAT QUE SUSPENGUIN EL SERVEI INDEGUDAMENT A PERSONES I FAMILIES
VULNERABLES DE L’HOSPITALET.

Malgrat que el problema de la pobresa energètica ve de lluny, alguns casos, en especial el
cas de l’anciana de Reus que va morir com a conseqüència de patir aquest problema, va fer
que aquest fenomen es convertís en un tema de domini públic.
Atès que a l’Hospitalet han estat molts els grups i les entitats que han anat reclamant que
s’abordés la pobresa energètica com una problemàtica central d’una part de la societat.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar una moció en el Ple municipal del mes
d’octubre de 2015 on es donava suport a unes propostes per evitar el tall de
subministraments bàsics i on es demanava que els costos dels imports pendents acumulats
fossin assumits per les companyies subministradores.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha manifestat el seu suport a la llei 24/2015 de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar una moció en el Ple municipal del mes de
novembre de 2015 on també es demanava: “Donar compliment a l’article 6.3 de la vigent
Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les
companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a càrrec del benefici que
aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests serveis.”
Atès que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, en juny de 2016 ja va presentar una moció
proposant “Un procés sancionador per a les empreses que incompleixin la garantia de
subministrament a ciutadans o famílies vulnerables”. Moció que va ser rebutjada.
Atès que altres ajuntaments, com el de Sabadell, a partir de l’any 2016 van iniciar processos
sancionadors contra les empreses subministradores.
Atès que fa poc l’Ajuntament de Sabadell va rebre una sentència favorable respecte a les
sancions que ha anat interposant contra les companyies subministradores per talls de
subministrament indeguts.
Atès que les companyies subministradores de llum, aigua i gas han de col·laborar amb
l’Ajuntament de l’Hospitalet per fer front a la pobresa energètica.
Atès que cal reiterar la necessitat de què l’Ajuntament es doti d’un procés sancionador per a
perseguir les males pràctiques que es poguessin donar per part de les companyies
subministradores davant de la necessitat de garantir el subministrament a les persones i
famílies més vulnerables.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:

Primer.- Elaborar en un termini de 3 mesos un procés sancionador per aquelles empreses que
incompleixin la garantia de subministrament a ciutadans o famílies vulnerables.

Segon.- Sancionar, una vegada establert el procés sancionador, aquelles companyies
energètiques que tallin el servei sense previ avís a persones o famílies en risc d’exclusió
social o incompleixin la llei contra la pobresa energètica.
Tercer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits pertinents, via la
Direcció General d‟Energia i Mines, per incoar els expedients sancionadors per aquestes
pràctiques
Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la FAVV
de l’Hospitalet, a CC.OO i UGT de l’Hospitalet, a l’Espai de Ciutadania, als grups polítics del
Parlament de Catalunya a la Federació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana de
Municipis.

