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COMUNICAT DE PREMSA  
I CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Esquerra-Gavà planteja que l’Ajuntament reclami a l’Estat 
frenar els augments de les tarifes elèctriques  
La proposta en defensa de les economies més modestes, i elaborada per la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya, planteja evitar que les 
factures elèctriques pugin per sobre l’IPC 
 
El grup municipal d’Esquerra a Gavà portarà al ple municipal d’aquest mes la proposta 
elaborada per la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya que reclama del 
govern estatal evitar l’actual tendència de les tarifes elèctriques de consum domèstic a 
pujar, i a més a fer-ho per sobre de l’IPC, per tots els problemes socials que comporta 
a moltes famílies, especialment les d’economia més modesta. 
 
El portaveu adjunt municipal d’Esquerra Gavà, Andreu Pérez, ha manifestat que “de 
fa un temps veiem com el rebut de l’electricitat està pujant de forma preocupant, cosa 
que suposa una càrrega inassumible per a moltes famílies de la ciutat, si tenim en 
compte que l’energia elèctrica és un servei bàsic, especialment per als consumidors i 
les consumidores d’ús domèstic.  
 
Pérez critica que “les pujades generades en les factures sobrepassen molt per sobre 
de l’IPC; dada que es pren com a referència per a l’augment de salaris. Caldria 
contenir les tarifes socials i d’Últim Recurs, al voltant dels índexs de l’IPC, mai per 
sobre”. En aquest sentit, la proposta veïnal defensada per Esquerra planteja, segons la 
portaveu municipal “estudiar i aplicar alguna fórmula de progressivitat, tant a les tarifes 
com a l’IVA, a més de la concreció i divulgació de les bones pràctiques al sector, així 
com la protecció de les persones consumidores que pateixen les conseqüències 
finals”. 
 
El portaveu adjunt del grup municipal d’Esquerra espera que l’actual majoria 
governamental doni suport a la proposta al Ple, “perquè els ajuntaments, que són les 
administracions més properes a la ciutadania, han de ser sensibles amb les demandes 
del veïnat”.  
 
La proposta que Esquerra defensarà al proper ple municipal té dos punts centrals: 
“pressionar el govern de l’Estat, i al seu Ministeri d’Indústria, per tal que les tarifes no 
continuïn incrementant-se”, i que “que el govern de l’Estat, a través de la Secretaria 
d’Estat de l’Energia del Ministeri d’Indústria, obri vies de treball i consens amb les 
associacions veïnals, amb l’objectiu de dialogar sobre les conseqüències de la situació 
actual” 
 
 
COMPAREIXENÇA DAVANT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Andreu Pérez, portaveu adjunt del Grup municipal d’Esquerra a Gavà, atendrà als 
mitjans demà dijous, dia 16 de desembre, 17.45 h al despatx del grup municipal 
d’Esquerra a l’Ajuntament. 
 
Per contactar prèviament podeu trucar al número de telèfon 638 981 810 
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