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CLARA PÉREZ GONZÁLEZ, secretària general de l'Ajuntament de Sant Just 
Desvern, 
 
 
CERTIFICO: 
 
Que el Ple de l' Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és 17, va 
adoptar, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de novembre de 2014, per 6 vots a favor 
del PSC, 2 vots a favor d’ICV-EUiA, 1 vot a favor de Junts per Sant Just, 5 vots a favor 
de CiU, 2 vots en contra del PP, i 1 abstenció de VD, l'acord  següent: 

 
 

“13.- MOCIÓ DE PSC, ICV I JUNTS PER SANT JUST PER GARANTIR I 
PROTEGIR ELS DRETS HUMANS I ELS BENS COMUNS: AIGUA, LLUM I 
GAS. EXP. ALC 2014 69 
 
A petició de l’Aliança contra la pobresa energètica, de la qual en forma part 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Just Desvern, i de la secció local de Justícia i 
Pau, els grups municipals de PSC, ICV i Junts per Sant Just proposen la següent 
moció: 
 
El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) 1, aprovat 
per l’Assemblea General de Nacions Unides en 1966, en vigor des de 1977 –del qual 
Espanya en forma part- en l’article 11.1 reconeix el dret de tota persona a un nivell de 
vida adequat per un mateix i per la seva família, incloent l’alimentació, el vestit i 
l’habitatge adequat, així com una millora contínua de les condicions d’existència. 
D’aquest precepte es desprèn el dret de tota persona i la seva família, a gaudir del dret a 
un habitatge digna (Observació General núm. 42) i el dret a l’aigua i el sanejament 
(observació General núm. 15 i reconegut expressament per l’Assemblea de Nacions 
Unides en 20103), com el dret de totes les persones a disposar d’aigua suficient, salubre, 
acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic. 
 
El dret a l’aigua i el dret a l’habitatge es troben dins de la categoria de les garanties 
indispensables per assegurar un nivell de vida adequat. Es tracta de les condicions 
fonamentals necessàries per a preservar la vida i la dignitat de les persones, de drets, no 
de privilegis supeditats a la capacitat econòmica de les persones i de les seves famílies 
de fer-ne front. A més a més, com a béns comuns que són cal que les administracions 
vetllin per a la sostenibilitat d’aquets recursos, doncs s’ha fet evident que els “mercats” 
de l’aigua, llum i gas han estat incapaços de garantir-ne l’accés universal. 
 

                                                
1  PIDESC 
2  Totes les Observacions Generals 
3 Resolució Assemblea General de les Nacions Unides, dret humà a l’aigua i al sanejament 
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En aquest sentit, no podem obviar que som les persones les que tenim aquests drets 
reconeguts i són els Estats o les Administracions Públiques competents qui els han no 
només de garantir, sinó també de respectar, de protegir i de promoure. De fet, privar a 
les persones i a les seves famílies de llum, gas, aigua i sanejament, per motius 
econòmics vulnera directament el PIDESC, ja que els Estats s’obliguen a garantir els 
drets allí reconeguts sense discriminació alguna per la posició econòmica (art. 2.2, 
desenvolupat a la Observació General núm. 3). En aquesta observació es subratlla que 
“fins i tot en temps de limitacions greus de recursos, causades sigui pel procés d'ajust, 
de recessió econòmica o per altres factors, es pot i es deu en realitat protegir els 
membres vulnerables de la societat”. I va més enllà doncs estipula que “les mesures que 
caldria considerar apropiades, a més de les legislatives, hi ha la d'oferir recursos 
judicials pel que fa a drets que, d'acord amb el sistema jurídic nacional, puguin 
considerar justiciables. [..] De fet, els estats part [..] estan ja obligats [..] a garantir que 
tota persona, els drets o llibertats [..] reconeguts en el present Pacte hagin estat violats, 
podrà interposar un recurs efectiu". 
 
Per altra banda, la Constitució estableix en els dins els articles cabdals que (Article 9 
punt 2): “Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la 
llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i 
efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la 
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”. Pel 
que fa a l’àmbit de Catalunya, l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, en el seu article 
24.3., estableix que “les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen 
dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una 
vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen”. I atribueix a la 
Generalitat (art.166) la competència exclusiva en matèria de serveis socials incloent 
l’atribució de “les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat 
assistencial o complementàries d'altres sistemes de previsió pública”. 
 
El fet d’haver deixat en mans d’empreses privades la protecció de drets com l’habitatge 
i la garantia de les condicions mínimes que la fan digne, com l’aigua i el sanejament, la 
llum i el gas, ha portat a que la perspectiva econòmica hagi predominat per sobre de 
l’enfocament de drets humans. Els principis de lliure mercat, que han governat aquests 
serveis bàsics, han provocat de fet una vulneració dels drets anteriorment mencionats 
amb la connivència de l’Administració Pública, doncs s’ha tallat l’electricitat a 1,4 
milions de persones i l’aigua a 300.000 a tot l’estat Espanyol. 
 
Mentre Endesa, la distribuïdora d’electricitat, pràcticament monopolista d’electricitat a 
Catalunya, va obtenir 2.771 milions d’euros de benefici el 2012, Gas Natural Fenosa, la 
distribuïdora monopolista de gas a Catalunya, va obtenir 1.657 milions d’euros de 
benefici al 2012 i Agbar, la distribuïdora quasi monopolista de l’aigua a Catalunya, va 
obtenir 432,9 milions de benefici al 2011. Beneficis aconseguits a costa de pujar 
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l’electricitat un 63% des de 2008 i l’aigua un 65%, i que s’han incrementat quan més 
cruel ha estat la crisi per les famílies.  
 
Cal recordar que avui 2.200.000 catalans i catalanes estan per sota el llindar de la 
pobresa i d’exclusió social, d’aquests 300.000 són nens i nenes; que més de 225.000 
famílies tenen tots els seus membres a l’atur i 95.000 d’elles no tenen cap ingrés. 7 
milions de persones de l’estat espanyol pateixen pobresa energètica, i aquesta està 
provocant la mort prematura a l’hivern d’entre 2.300 i 9.000 persones a l’any4, enfront 
per exemple de les 1.130 morts per accidents de tràfic en carretera el 2013. 
 
A Catalunya, el Govern de la Generalitat va aprovar, el passat 23 de desembre de 2013, 
el Decret Llei 6/2013 pel qual es modificava la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya, amb el qual s’establia que entre els mesos de novembre a 
març, les famílies que ho acreditessin quedaven protegides dels talls de subministrament 
dels serveis d’electricitat i gas. Aquesta regulació responia a la necessitat, i 
convenciment, que les administracions públiques han de vetllar pels drets bàsics de la 
ciutadania, especialment d’aquelles persones que pateixen, per circumstàncies diverses, 
una nivells de major vulnerabilitat social.  
 
El passat 26 de setembre, el Tribunal Constitucional va suspendre la reforma de la llei 
del Codi de Consum de Catalunya, admetent a tràmit el recurs presentat pel govern 
espanyol, quan s’estava produint el debat sobre el desplegament de l’esmentat Decret 
Llei. El govern del PP al·lega una invasió de competències estatals en matèria de 
regulació energètica. La realitat, no obstant, és que amb aquest recurs, lluny de posar 
solucions a les famílies més vulnerables, el govern espanyol no actua i impedeix actuar 
a la Generalitat de Catalunya en defensa de la ciutadania que pateix pobresa energètica. 
Mantenint amb fermesa la voluntat d’evitar que aquests milers de persones pateixin a 
casa nostra talls de subministrament elèctric i de gas, especialment a les portes de 
l’hivern.  
 
És meridià iniciar mesures a tots els nivells per tal de posar fi a aqueta situació, també i 
sobretot a nivell municipal, com alguns ajuntaments ja estan fent. En aquest sentit 
proposem els següents acords per afrontar la Pobresa Energètica des d’una perspectiva 
dels drets de les persones i de l’administració pública com a garant dels mateixos: 
 
 
 

                                                
4 Asociación de Ciencias Ambientales: Estudio sobre pobreza Energética en España 
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ACORDS PER GARANTIR, RESPECTAR, PROTEGIR I PROMOURE 
AQUEST DRET 
 
1.- GARANTIA. Tota persona tindrà dret a mantenir l’habitatge en unes condicions de 
vida digna: climatització adequades per a la salut (18 a 20 graus centígrads a l’hivern i 
25 a l’estiu) i disposar dels mínims d’aigua potable (100 litres per persona i dia) i el seu 
sanejament5. 
 
2.- GARANTIA. L’Ajuntament es compromet a garantir aquest dret, doncs en qüestió 
de drets humans tota administració és competent, i per tant també la seva assequibilitat. 
A Sant Just Desvern, l’Ajuntament es compromet a tramitar els ajuts d’emergència 
necessaris per cobrir el cost total o parcial dels serveis, en el cas que la unitat familiar 
no disposi de renda suficient tal com figura a les ordenances municipals aprovades pel 
Ple de 29 de maig. 
 
3.- GARANTIA. El cost de l’ajut anirà a càrrec dels beneficis de les distribuïdores de 
llum, aigua i gas. Mentre no es faci efectiva aquesta mesura serà l’Ajuntament, 
complementàriament amb la Generalitat, qui avançarà la totalitat d’aquest cost. Aquest 
import s’estipularà com a deute pendent a traspassar a les companyies.  
 
4. RESPECTE. Manifestar el rebuig al recurs d’inconstitucionalitat aprovat pel Consell 
de Ministres del Govern espanyol el 26 de setembre i admès a tràmit pel Tribunal 
Constitucional el passat 22 d’octubre, que paralitza el desenvolupament del Decret Llei 
6/2013 que vetlla per a què les famílies vulnerables no pateixin talls de subministrament 
dels serveis d’electricitat i gas. 
 
5.- RESPECTE. S’aplicarà el Principi de Precaució6 en els protocols de talls donada la 
rellevància per la salut de les persones. S’insta el Govern de la Generalitat a acordar 
amb les entitats municipalistes un nou Decret contra la pobresa energètica on els serveis 
socials dels ens locals puguin informar preceptivament abans de produir-se talls de 
subministrament. No es podrà realitzar cap tall energètic sense què l’Ajuntament, 
prèvies diligencies amb l’operador privat si fou el cas, faci un informe preceptiu. 
S’iniciaran urgentment la modificació dels reglaments i protocols oportuns amb les 
distribuïdores perquè això sigui possible. 
 
6.- PROTECCIÓ. S’insta l’Estat a fer una auditoria i exposició pública de tots costos 
vinculats al servei per tal d’identificar els costos reals i eliminar despeses innecessàries 
en la prestació del servei públic (tals com cànons concessionals, cànons de coneixement, 
peatges, etc.). En consonància, s’iniciarà amb urgència tots els tràmits pertinents per 
                                                
5 Definició de pobresa energètica de l’Ajuntament de Barcelona en de Informe de govern sobre les 
actuacions de l’Ajuntament de Barcelona per lluitar contra la pobresa energètica. Gener 2014. 
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establir unes noves tarifes que garanteixin l’accés universal a les necessitats bàsiques. 
Aquestes respondran a criteris de transparència, sostenibilitat i progressivitat. En aquest 
sentit també s’establiran plans energètics per tal de dur a terme reformes en els 
habitatges. 
 
7.- PROMOCIÓ. Es publicarà, abans del següent ple i de forma trimestral, a la pàgina 
web de l’Ajuntament, d’accés públics e destacat: 
 
• Es publicaran anualment els talls produïts al municipi en relació als tres serveis    
esmentats, d’acord amb la informació disponible a l’Ajuntament.  
• S’estimarà el nombre de llars que podrien trobar-se per sota del llindar de la 
pobresa i es detallarà el nombre total d’unitats familiars que reben ajuts al pagament 
d’aquests serveis. 
• Es publicaran els ajuts totals diferenciant la seva procedència, especificant la 
quantia del deute assumit per l’Ajuntament pendent de traspassar a les distribuïdores de 
llum, de gas i d’aigua. Així com, el pressupost reservat i disponible per l’Ajuntament a 
tals efectes. 
 
Les dades recollides a més seran enviades a l’IDESCAT per tal que pugui estipular i fer 
el seguiment a nivell català d’aquests tres valors. 
 
8.- Demanem que es traslladin els presents acords als promotors d’aquesta moció 
(energiaaigua@gmail.com), així com també al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
presidència del Govern espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
les entitats locals i en especial a les veïnals i també a les companyies subministradores 
dels serveis.  
 
Aliança contra la pobresa energètica 
 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 
Front Cívic de Catalunya 
Iaioflautes 
Marea Pensionistes 
Plataforma Afectats per la Hipoteca de Catalunya 
Plataforma Aigua és Vida 
Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària 
Unió de Consumidors de Catalunya 
Xarxa per la Sobirania Energètica” 
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I perquè així consti als efectes pertinents, amb caràcter previ a l'aprovació de l'acta 
corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 206 del reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, lliuro aquest certificat per ordre i 
amb el vistiplau del senyor alcalde a Sant Just Desvern el 28 de novembre de 2014. 
 
 
VP 
 
 
 
 
Josep Perpinyà i Palau   Clara Pérez González 
ALCALDE     SECRETÀRIA GENERAL 
 
Referència: ALC 2014 69 4
 


