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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55663025

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2019 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR DE REUS EN REFERÈNCIA AL DESPLEGAMENT DE POLÍTIQUES I RECURSOS
PER COMBATRE LA POBRESA ENERGÈTICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ara que entrem de ple en els mesos més freds de l’any és quan l’augment desproporcionat
que s’ha donat en els preus de la llum i el gas comencen a estrènyer moltes llars. I és que
l’augment dels subministraments ha septuplicat el dels sous. La situació d’emergència
habitacional i pobresa energètica, que dóna dades creixents a casa nostra, pot derivar en
incidents greus que poden arribar a ser mortals.
Venen al cap casos com el de la Rosa, una anciana de Reus que va morir a causa d’un incendi
provocat per una espelma, després que Gas Natural Fenosa li tallés la llum, passant per sobre
de la llei 24/2015 contra la pobresa energètica. El de la Rosa és un dels casos més mediàtics,
però com el seu, hi ha molts casos que no són detectats com a pobresa energètica encara que
n’hi hagi indicis. L’any 2019 l’hem començat amb un incendi al barri de Sant Roc de Badalona,
originat per una sobrecàrrega per tenir la llum punxada: tres morts, i una trentena de ferits.
L’endemà, una família va ser desallotjada d’un pis ocupat a Manresa per un incendi provocat
per una espelma, perquè tampoc tenien accés als subministraments.
Uns dels actors que podrien ajudar a visibilitzar les conseqüències de la crisi energètica són els
bombers, per això van signar un acord el 2016, juntament amb l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per a recollir dades específiques en
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els informes dels bombers per determinar i quantificar l’abast dels casos de pobresa
energètica.
Hi ha dades esgarrifoses: s’investiguen les causes del 15% dels incendis en habitatges, del qual
menys del 50% acaben tenint una causa en l’informe (en canvi s’investiguen el 100% dels
incendis forestals i sempre s’hi troba la causa). Per altra banda, el 80% dels casos que es
detecten casos d’incendis en infrahabitatge, no estaven detectats per Serveis Socials.
Hi ha diferents indicadors que poden assenyalar, de forma molt senzilla, quines són les
causes, com sempre, és qüestió de voluntat. Moltes d’aquestes dades les ofereixen els
bombers, és a dir, que només se n’assabenten quan hi ha hagut un episodi de crisi: incendi,
fuita de gas, curtcircuit elèctric, gent gran que viu sola i es queda tancada o ha caigut i no es
pot aixecar, etcètera. Per no parlar de diferents trastorns com els síndromes de Noé o
Diògenes.
Quan passen casos així, en que existeixen clares evidències de vulnerabilitat, el cos de
bombers no té mecanismes per avisar a Serveis Socials. No existeixen protocols.
La pobresa energètica i l’ocupació d’habitatges per necessitat només se soluciona amb
prevenció i amb recursos, el problema és que tot està enfocat a criminalitzar qui es troba en
aquesta situació, s’ha establert que qui punxa la llum és un delinqüent i un morós abans que
una persona necessitada.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Per tots aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa
el següents acords:
1 – Crear un protocol conjuntament amb els Bombers de la Generalitat residents al Parc de
Bombers de Reus per facilitar informes de vulnerabilitat amb l’àrea de Benestar Social.
2 – Interpel•lar i establir una relació bilateral amb l’Aliança contra la pobresa energètica per
treballar la problemàtica a nivell municipal.
3 – Redactar un pla local per fer front a la pobresa energètica on es faci un estudi per zones,
necessitats socials i recursos necessaris.
4 – Eliminar els dos anys d’empadronament al municipi per poder accedir als recursos i
prestacions relacionades amb la pobresa energètica.
5 – En la mesura del possible, que l’Ajuntament de Reus deixi de treballar amb aquelles grans
empreses que no compleixen els protocols establerts sobre talls de subministrament i buscar
alternatives que compleixin una sèrie de paràmetres relacionats amb l’economia social i la
comercialització i producció d'energies 100% renovables.
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D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de l’Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l’avís de dipòsit a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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