MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
REUS (CUP) RELATIVA A L’ACTUACIÓ IMMEDIATA PER A FER FRONT
ALS DESNONAMENTS I POBRESA ENERGÈTICA A LA CIUTAT.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus sempre hem apostat per una
administració activa a l’hora de garantir els drets bàsics que garanteixen una
vida digna a les classes populars. No obstant, des de l’inici de la crisi capitalista
hem vist com no només el nombre de persones i famílies que es trobaven en
situació de risc i d’exclusió augmentava sense límit, sinó que s’ha registrat una
regressió històrica pel que fa a polítiques socials i drets col·lectius.
El 29 de juliol s’aprovava la llei 24/2015 al Parlament de Catalunya, una llei
destinada entre d’altres coses a evitar la mal anomenada pobresa energètica i
a garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne
sota cap condició. De la mateixa manera, en l’annex de la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya, s’insta al nou govern català a dur a terme
modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de la llei.
Per aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de
Reus, proposem els següents acords:
ACORDS:
1. Instar al govern municipal de Reus a continuar complint la seva obligació
davant la situació d’emergència social que viu una part de la població reusenca
i garantir mesures urgents relacionades amb l’accés als subministraments
bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en
risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.
2.Instar al govern municipal de Reus a continuar complint la seva obligació
davant la situació d’emergència social que viu una part de la població reusenca
i garantir mesures per garantir que en processos de desnonaments de
l’habitatge habitual es compleixi, per poder fer efectiu el desnonament, el
principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
3.Instar al govern municipal de Reus a fer més eficients els espais de discussió
que ja existeixen tal com la Taula de Pobresa Energètica o la Comissió Especial

d’Habitatge per tal per tal d’accelerar les accions de millora per a garantir la
cobertura que s’adeqüin als tempos de cobertura de les necessitats socials dels
reusencs i les reusenques.
4. Garantir la particpació dels col.lectius, entitats i plataformes com a membres
convidats sempre que es requereixi a les Comissions Especials de Treball per
tal que puguin aportar el seu coneixement i experiències relacionades amb la
temàtica en qüestió.
5. Fins a l'aprovació del nou ROM I Reglament de Participació, garantir aquesta
participació, amb veu, de les entitats que treballen les qüestions d'emergència
social tal com l'Habitatge i la Pobresa Energètica, en la Comissió Especial
específica.
6. Instar al Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a
les persones que es troben en situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i
pobresa energètica.
7. Donar compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en
allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin
descomptes molt notables en el consums de mínims a càrrec del benefici que
aquestes empreses obtenen en la prestació d’aquests serveis.
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