Moció de la CUP Manlleu per sancionar les empreses de subministraments
bàsics que realitzin talls indeguts a manlleuenques i manlleuencs
Malgrat que 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 Manlleu hem sigut molts els grups i les entitats que hem reclamat que s’abordés la
pobresa energètica com una problemàtica central de moltes manlleuenques i manlleuencs.
L’Ajuntament de Manlleu té coneixement d’empreses que han efectuats talls de subministraments
bàsics a famílies de la nostra població sense haver aplicat el principi de precaució, que les obliga
a consultar primer a serveis socials si la família en qüestió està en una situació de vulnerabilitat,
cas en el qual no poden legalment efectuar el tall del subministrament. Malgrat ser coneixedors
d’aquesta situació, l’Ajuntament de Manlleu no ha aplicat encara cap sanció a aquestes
empreses com estableix la Llei 24/2015.
Altres poblacions han estat pioneres en sancionar aquest tipus de pràctiques il·legals. 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 Manlleu proposa al Ple de l’Ajuntament de Manlleu
l’adopció dels següents,
ACORDS:
1. Iniciar procediments sancionadors a les empreses de subministraments bàsics que
realitzin talls indeguts a manlleuenques i manlleuencs a través dels serveis jurídics de
l’Ajuntament.
2. Garantir que el proper pressupost municipal tindrà un increment en les polítiques
públiques d’habitatge i de lluita contra la pobresa energètica.

