MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP - CAV - POBLE
ACTIU) PER REGULARITZAR LA RELACIÓ ENTRE SUBMINISTRADORES DE SERVEIS
BÀSICS I L'ADMINISTRACIÓ LOCAL EN CASOS DE VULNERABILITAT ECONÒMICA DE LA
CIUTADANIA DE RUBÍ
En els darrers anys la ciutadania de Rubí, i especialment sectors més vulnerables, ha patit les
conseqüències de la recessió econòmica. Una recessió econòmica, una crisi, que ha afectat amb
especial cruesa les classes populars i més vulnerables. La mal anomenada “crisi” ha provocat una
situació que es caracteritza per l’atur i la retallada dels drets laborals, i que ha conduït a moltes famílies
a una situació de precarietat econòmica i misèria.
Degut a aquesta precarietat econòmica, moltes d’aquestes famílies no poden fer front al pagament de
diverses despeses del dia a dia (alimentació, habitatge, subministraments). A aquesta situació de
vulnerabilitat per la falta d'ingressos s'hi ha de sumar la nul·la responsabilitat social d'unes companyies
subministradores que només responen a l'afany de lucre dels seus directius i inversors, i sobretot la
incapacitat de les administracions per fer prevaldre el dret a la dignitat humana per sobre del lliure
comerç. Tot plegat pot conduir a situacions de restricció de subministraments i serveis per part de les
companyies, una situació que no només resulta lesiva per la dignitat i les condicions de vida de les
persones afectades, sinó que pot derivar en situacions d'autèntic perill vital tant pels afectats com per
la comunitat. El trist succés de Reus, que ha causat la mort d’una persona, n’és un clar exemple.
Encara que invisibilitzats, amagats de manera més o menys evident, trobem situacions d'extrema
duresa. Famílies amb persones vulnerables; avis, infants, grans, dependents, que no poden accedir a
subministraments bàsics, amb el perjudici físic i psicològic que això representa.
Davant d’aquesta situació, cal que les diferents administracions locals, autonòmiques i estatals,
treballin amb sensibilitat i celeritat davant d'una problemàtica complexa. La legislació no sempre respon
a la urgència i gravetat que requereix una situació d'extrema vulnerabilitat que afecta a una part de la
ciutadania. Prova d’això és la poca incidència real del desplegament de la llei 24/2015, aprovada per la
Generalitat i que regula teòricament el marc de relació entre empreses subministradores i
l’administració per tal d'evitar situacions de risc.
Aquesta realitat complexa fa que les administracions locals, com administració de proximitat, hagin
d'afrontar solucions transitòries fins a consolidar eines legals consistents. Aquestes solucions passen
per la interpel·lació directa a les distribuïdores, que s’ha de materialitzar en convenis que regulin la
relació entre l'empresa, l’administració i l’usuari. Una eina que ajudi a coordinar i minimitzar la situació
fins que es constitueixi un marc legal efectiu. Una eina que obligui a empreses i administracions a
concretar la seva responsabilitat social.
A Rubí tenim com a referència el conveni signat entre l'Ajuntament i SOREA aquest setembre, i que
regula les pautes d'actuació de l'empresa en cas d'impagament de l'usuari; unes pautes de
comunicació amb l'administració local que permeten evitar situacions de risc i que defineixen la
responsabilitat de l’empresa.
Davant d'aquests fets, proposem al Ple de l'Ajuntament de Rubí l'adopció dels següents acords:
1. Instar a l'Ajuntament de Rubí a signar un conveni vinculant amb les diferents empreses
distribuïdores de subministraments bàsics (gas, electricitat i aigua) que reguli l'actuació
d'aquestes davant d'una situació d'impagament de tarifa, assumint així la seva responsabilitat
social. Aquest conveni ha de regular de forma clara i explicita l’actuació de les empreses en cas
d’impagament de l'usuari, definint un circuit clar de control que eviti talls de subministrament en
situacions de risc d’exclusió social; i fixant un fons econòmic adequat per poder fer front a la
situació.

2. Fer públics els acords i la relació d’empreses distribuïdores amb les quals s’hagin assolit els
acords esmentats; així com fer pública, si s'escau, el llistat d'empreses subministradores que
no mostrin predisposició o bé incompleixin aquests acords.
3. Realitzar una campanya informativa a la població de Rubí sobre la pobresa energètica, amb
l'objectiu d'acabar amb la invisibilització d'aquesta realitat, i informar dels drets i mesures a les
quals les persones afectades es poden acollir.

