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El govern espanyol recorre part de
la llei contra els desnonaments al
TC
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría assegura que en el recurs, que
serà de suspensió, no s'inclouen els articles vinculats a pobresa energètica | La
decisió arriba l'endemà de la reunió amb Oriol Junqueras

Roda de premsa posterior al consell de ministres | La Moncloa

El govern espanyol ha decidit recórrer part de la Llei 24/2015, coneguda popularment com la Llei
de pobresa energètica (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6928/1438494.pdf) , al
Tribunal Constitucional. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, això sí, ha assegurat que
s'han respectat tots els articles que fan referència precisament a pobresa energètica però no als
referents a desnonaments. La decisió arriba l'endemà que es reunissin Oriol Junqueras amb la
vicepresidenta espanyola.
Sáenz de Santamaría, que ha volgut subratllar tot allò que no es recorre, començant pel fons de
pobresa energètica, seguint pels acords amb les subministradores i acabant pel requisit d'un
informe de serveis socials abans d'iniciar un procediment de tall de llum, aigua o gas.
Per evitar vincular aquesta decisió a la reunió que va mantenir aquest dijous amb el vicepresident
de la Generalitat, Sáenz de Santamaría ha explicat que l'informe del Consell d'Estat que avala
les competències de la Generalitat en pobresa energètica va arribar la setmana passada. El
recurs al Tribunal Constitucional (TC) demana, en canvi, la suspensió de diversos articles
relacionats amb les mesures contra els desnonaments.
Mobilització de la PAH
https://www.naciodigital.cat/noticia/107616/govern/espanyol/recorre/part/llei/contra/desnonaments/al/tc
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La PAH ha fet aquest matí una darrera mobilització per salvar una llei que ha aconseguit evitar fins
ara 32.000 talls de subministrament
(http://www.naciodigital.cat/noticia/107181/llei/pobresa/energetica/impedit/32000/talls/subministra
ment) . A les 10 s'han concentrat a la plaça Catalunya amb l'objectiu d'empaperar oficines de
bancs i empreses subministradores per acabar a la seu del PP al carrer Comte d'Urgell,
coincidint amb la celebració del consell de ministres.
El recurs al Constitucional arriba en una setmana que l'alt tribunal ha tombat l'impost català a les
nuclears
(http://www.naciodigital.cat/noticia/107509/constitucional/tamb/tomba/impost/catala/nuclears) . La
setmana passada, a més, l'executiu de Mariano Rajoy va enviar al TC tres normes catalanes
més
(http://www.naciodigital.cat/noticia/107230/govern/espanyol/no/afluixa/envia/tres/lleis/catalanes/al/
constitucional) .
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