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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu 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 
En altres ocasions ja hem assenyalat, en aquest ple, la necessitat de lluitar contra la pobresa 
energètica a Gavà. La suspensió per part del govern de l’Estat del decret de la Generalitat que 
impedia el tall de subministrament a les persones en situació de pobresa energètica, ha deixat 
aquest col·lectiu més exposat que mai. Si traslladem a Gavà el nombre possible d’afectats per 
aquesta problemàtica, estaríem parlant d’entre 400 i 500 persones. 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona, per donar resposta a aquesta situació, ha aprovat un 
Programa i ha creat un fons perquè es canalitzi a través dels Ajuntaments, de forma que aquests 
puguin dur a terme les respostes adients, en la mesura de les seves capacitats i recursos, a la 
realitat que molts dels nostres veïns i veïnes estan patint en el seu dia a dia. 
 
Aquest programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica ha de servir, en paraules 
del mateix projecte, per «donar una resposta efectiva a les situacions derivades del tall de 
subministraments energètics i d’aigua per motiu de falta de recursos econòmics, establint acords 
de procediment amb els Ajuntaments meropolitans, mitjançant l’acció dels seus serveis socials 
bàsics, així com amb les companyies distribuïdores d’aigua, de gas i d’electricitat». 
 
El Programa Metropolità de mesures contra la pobresa energètica té una dotació econòmica de 
cinc milions d’euros, dels quals a Gavà, per coeficient, li pertoquen 138.866,67€, que es podran 
sol·licitar de forma immediata en base al projecte adient. 
 
Per aquest motiu, formulem el següent 
 
Prec 
 
Instem el govern municipal a adherir-se de forma immediata al Programa metropolità de mesures 
contra la pobresa energètica per tal d’obtenir aquests recursos oferts per combatre la pobresa 
energètica. 
 
D’igual manera, instem el govern municipal a que els serveis socials municipals  avaluïn les 
persones que necessiten aquesta cobertura econòmica, i faci efectius els ajuts escaients el més 
ràpid possible. 
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