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9.1.Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, en suport a les persones
electrodependents per motius de salut.
La pobresa energètica és una de les conseqüències més devastadores de la greu crisi econòmica
que bona part de la societat esta patint. Es podria evitar, simplement amb el compliment de les
lleis que garanteixen els subministraments basics a les persones que es troben en situació de
vulnerabilitat.
És pales l’esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles famílies que
no poden abastir-se dels subministraments basics per trobar-se en el
llindar de la pobresa. Però sens dubte, tota la carrega no la poden assumir les
administracions locals. Aquesta no pot ser l'única solució a aquestes situacions tan dramàtiques
que estan patint moltes llars. Cal el compromís real i ferm per part de la resta d'administracions,
com són l'estatal i l’autonòmica i de les companyies subministradores elèctriques, que vulneren
la llei sense cap conseqüència.
A Catalunya disposem de la Llei 24/2015 de mesures urgents contra
l’emergència habitacional i la pobresa energètica, en vigor des de l'agost de 2015. Però no s'ha
desplegat el reglament corresponent, per tant no és efectiva ni eficaç quant al seu el compliment
per part de les companyies subministradores. S'han de prendre les mesures necessàries
urgentment per aturar la situació de pobresa energètica que agreuja encara més la situació de
les famílies més vulnerables.
Darrerament, s'estan detectant situacions en les quals persones en situació de dependència de
l'electricitat, per motius de salut, no podem fer front a les factures de la mateixa. Es tracta de les
persones anomenades "electrodependents", sent aquelles que viuen amb la necessitat de tenir
una maquina endegada a l'electricitat, de forma permanent, nit i dia.
A dia d'avui, tant el Govern de l'Estat espanyol com el Govern de la Generalitat de Catalunya,
han estat incapaços de formular una normativa clara al respecte que doni cobertura a les
persones amb aquesta problemàtica envers les companyies elèctriques.
És per tot això, que el grup municipal socialista, proposo al Ple l'adopció deis següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya la signatura de convenis amb les
empreses subministradores elèctriques amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin
els subministraments a totes les llars, per necessitats de salut, en situació de risc d'exclusió. A
més, demanem al Govern de la Generalitat que demani i exigeixi a les companyies
subministradores elèctriques que posin en marxa mesures de tarificació social aplicables a les
persones electrodependents.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport i recursos a les
polítiques públiques municipals de les administracions locals per crear línies d'ajuts per tal de
poder donar suport a les persones electrodependents deis nostres municipis, d'acord amb els
nivells de renda, segons el grau de vulnerabilitat, segons la llei 24/2015 de 29 de juliol.
TERCER.- Exigir al Govern de l'Estat a que acceleri el desenvolupament de les lleis
corresponents per tal de fer front i donar resposta a la situació d'angoixa en la qual viuen
permanentment les persones electrodependents per motius de salut, tal i com es fa en altres
països europeus del nostre entorn. Així mateix, reclamar-li que adopti les recomanacions de la
Resolució del Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de
lluita contra la pobresa davant de l'augment de les despeses de les famílies.
QUART.- Notificar la present moció al Ministerio de Sanidad de l'Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya, al Consell Comarcal del Garraf, a
les alcaldies deis ajuntaments del Garraf, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació
Catalana de Municipi i a la Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya.
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Entra el regidor Sr. José Asín Fernández i la regidora, Sra. Laura Marcos Navarro.
Surt la regidora, Sra. Núria Giralt Vidal i torna uns minuts més tard.
Presenta la moció la Sra. Alcaldessa, Abigail Garrido Tinta.
Després de diverses intervencions dels portaveus municipals, s’acorda modificar l’apartat tercer
i quart de la part dispositiva i afegir un cinquè i sisè, quedant de la següent manera:
TERCER.- Instar al Govern de l'Estat a que acceleri el desenvolupament de les lleis
corresponents per tal de fer front i donar resposta a la situació d'angoixa en la qual viuen
permanentment les persones electrodependents per motius de salut, tal i com es fa en altres
països europeus del nostre entorn. Així mateix, reclamar-li que adopti les recomanacions de la
Resolució del Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de
lluita contra la pobresa davant de l'augment de les despeses de les famílies.

QUART.- Notificar la present moció al Ministerio de Sanidad de l'Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya, al Consell Comarcal del Garraf, a
les alcaldies deis ajuntaments del Garraf, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació
Catalana de Municipi i a la Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya, als mitjans
municipals, a la web, facebook i altres xarxes socials.
CINQUÈ.- Prendre el compromís per part de l’Ajuntament que es desglossi dins de
l’aplicació pressupostària per ajudes i accions socials, un apartat específic per
electrodependents.
SISÈ: Demanar al Departament de Salut, quants casos tenen detectats al nostre municipi.
Es sotmès la moció modificada a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
catorze vots a favor: Sis del Partit Socialista de Catalunya, tres del PDeCAT-VIA, tres de Fem
Poble, i dos del Partit Popular Català. Voten en contra els quatre regidors de UM9-CUP i el
regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya. En el moment de la votació està absent la
regidora Sra. Esther Morales Miguel.

