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JORDI CALATAYUD I SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a 
l'article 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple 
municipal ordinari, en base als següents 
 
 
Antecedents 
 
Al passat ple municipal del mes d’octubre, el nostre grup va fer un prec al govern local en el que se li 
demanava un seguit d’accions urgents per prevenir els efectes de la pobresa energètica. A grans 
trets, demanàvem una política activa de detecció de les famílies i persones que viuen soles més 
vulnerables econòmicament per poder aplicar en cada cas mesures preventives des dels serveis 
socials municipals;  i la constitució d’una taula de la pobresa energètica local, seguint els positius 
precedents d’altres municipis,  en la que haurien de formar-ne part entitats socials i plataformes com 
22 Solidari i Gavà Solidària. El govern local no va donar-nos cap missatge de compromís ni tan sols 
de complicitat amb la nostra demanda. 
 
Com a resposta a la suspensió del Decret de pobresa energètica per part del Tribunal Constitucional, 
que suposa una nova actuació del govern espanyol contra les persones més desafavorides de la 
nostra societat, el govern de Catalunya ha anunciat un seguit de mesures que pretenen oferir els 
mateixos resultats que el Decret suspès. Mesures que haurien de concretar-se en una imminent 
modificació del Codi de Consum de Catalunya per part del nostre Parlament. 
 
L’eix vertebrador d’aquesta protecció a les famílies o persones amb major vulnerabilitat econòmica és 
que no es tallaria el subministrament energètic a la seva llar per impagament, si aquestes persones o 
famílies podien acreditar la seva situació a partir d’un informe dels serveis socials del seu ajuntament. 
Així mateix, es preveu la creació d’un Fons de Solidaritat Energètica per a fer front als rebuts 
impagats per aquestes persones i famílies, a partir d’aportacions privades i també públiques, 
provinents de la Generalitat de Catalunya, Diputacions i Ajuntaments. 
 
Diversos estudis assenyalen que un 20% de ciutadans catalans viuen al llindar de la pobresa i, per 
tant, podrien veure’s amb greus dificultats per fer front al pagament de les factures energètiques de la 
seva llar. Un alt percentatge que, en el cas de Gavà, afectaria a milers de famílies i persones que 
viuen soles. 
 
Durant els propers mesos, molts ciutadans de la nostra ciutat podrien veure’s amb problemes 
d’impagaments de factures energètiques.  
 
Per la qual cosa fem la següent pregunta: 
 
Pregunta: 
 
Quins contactes està mantenint el govern municipal amb la Generalitat de Catalunya? 
 
El govern municipal ha pres algun tipus d’actuació específica enguany en relació a aquesta 
problemàtica, i si és així conèixer els seus detalls (protocol d’actuació, actuacions informatives, visites 
domiciliàries...)? 
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A quantes famílies o persones que viuen soles que podrien veure’s afectades per situacions de 
pobresa energètica ha contactat enguany els serveis socials municipals, i quina variació ha tingut 
aquesta xifra durant els anys de durada de l’actual crisi (des del 2008 fins ara)? 
 
A quantes llars els serveis socials tenen previst poder lliurar un informe com el que s’havia previst al 
Decret de pobresa energètica, i que ara serviria per a les noves mesures que impulsa el govern 
català? 
 
I, finalment, el govern municipal pensa posar en marxa una taula de pobresa energètica gavanenca, 
tal com el nostre grup municipal va proposar el mes d’octubre? 
 
 
Gavà, 15 de desembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchis  
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


