Moció de la CUP-Crida per Girona per sancionar empreses subministradores de llum per talls
indeguts a gironins i gironines
Malgrat el problema de la pobresa energètica ve de lluny, el cas de l’anciana de Reus que va
morir com a conseqüència de patir aquest fenomen va fer que es convertís en un tema públic.
A la ciutat de Girona hem sigut molts els grups i les entitats que hem reclamat que s’abordés la
pobresa energètica com una problemàtica central de moltes gironines i gironins i, fruit
d’aquesta pressió, finalment l’Ajuntament de Girona va instal·lar una prova pilot d’Oficina de
Pobresa Energètica al barri de Santa Eugènia. Un punt que porta funcionant uns mesos amb
una demanda elevada i que caldria formalitzar de manera definitiva el més aviat possible.
Tanmateix, l’Ajuntament de Girona no ha liderat malauradament a nivell de país les polítiques
per garantir l’habitatge i lluitar contra la pobresa energètica com sí que han fet altres
poblacions com Badalona, Sabadell o, fins i tot, Barcelona. De fet, malgrat l’anunci ara fa unes
setmanes de l’inici dels treballs per un Pla Local d’Habitatge, el cert és que aquests no han
començat ni amb l’oposició ni amb les entitats, les xifres parlen d’un increment constant i
exponencial del preu del lloguer a la ciutat, la notícia que l’Ajuntament començaria les
expropiacions de 29 habitatges buits de bancs i promotores (maig 2017) ha quedat paralitzada,
les crítiques a l’especulació immobiliària creixen dia rere dia i, en l’àmbit de la pobresa
energètica, no s’han pres mesures per sancionar les multinacionals energètiques que
prioritzen els seus beneficis als mínims dignes de vida de la gent.
En aquest sentit, és important veure com fa uns dies es va saber que l’Ajuntament de Sabadell
ha rebut una sentència favorable respecte a les sancions que ha anat interposant contra
Endesa per talls de subministrament indeguts a ciutadans de la ciutat. Unes sancions que s’han
tramitat des dels mateixos serveis que té a disposició l’Ajuntament i que han servit per situar
el dret a l’habitatge digne al centre de la discussió política. Aquesta sentència ha fet que
d’altres ajuntaments hagin iniciat procediments similars d’acord amb la part de la llei catalana
que no ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional espanyol.
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple de l’Ajuntament de
Girona l’adopció dels següents ACORDS:
1. Iniciar un procediment per sancionar les empreses subministradores de llum quan
aquestes realitzin talls indeguts a gironins i gironines a través de l’actual Punt
d’Atenció Energètica i els serveis jurídics de l’Ajuntament.
2.

Iniciar de forma immediata el treball per concretar un Pla Local d’Habitatge que
segueix encallat i sense que puguem conèixer com es redactarà ni quina participació
de les entitats tindrà.

3. Garantir que el proper pressupost municipal tindrà un increment en les polítiques
públiques d’habitatge i de lluita contra la pobresa energètica.
4.

Formalitzar que l’Oficina de Pobresa Energètica deixarà de ser pilot per convertir-se en
un servei estable i públic de l’Ajuntament de Girona.

5. Estudiar la possibilitat que aquesta Oficina tingui descentralitzacions en altres barris de
la ciutat.
Girona, 3 d’abril del 2018

