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Front comú de la Diputació i la
Generalitat davant l'amenaça de talls
de llum a famílies vulnerables
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, s'ha reunit
amb el president de la Diputació, Joan Talarn

Imatge de la trobada a la Diputació de Lleida | Diputació

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies (https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici) ,
Chakir el Homrani i el president de la Diputació de Lleida http://diputaciolleida.cat)
(
, Joan Talarn,
es van reunir el passat dijous a Lleida. Durant la trobada El Homrani i Talarn han coincidit en
recordar que Endesa (http://endesa.com) no pot tallar el subministrament a les persones en
situació de vulnerabilitat i que acumulen deutes, perquè estaria incomplint la llei i un mandat del
Parlament, tal i com ja es va aprovar en la declaració institucional aprovada en el ple del mes de
setembre de la Diputació de Lleida.
També han assenyalat que si Endesa vol iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg
és vital que la pròpia empresa subministradora faci un pas enrere i garanteixi que no deixarà sense
servei a totes aquestes famílies que tenen reconeguda la seva vulnerabilitat i que viuen al llindar
de la pobresa.
Des del Departament s'està avançant en una proposta conjunta de conveni de totes les
administracions implicades per presentar a Endesa i evitar noves situacions de deute als
municipis i els talls indeguts a les persones en situació de vulnerabilitat. De la mateixa manera,
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s'ha recordat que el terreny de joc que es defensa és la Llei 24/2015 de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica com a marc normatiu de
referència a Catalunya i no cap altra normativa.
Tant el conseller com el president de la Diputació han recordat que el gener de 2017 el Govern de
la Generalitat va promoure un front institucional amb les associacions municipalistes, les
diputacions i l'Ajuntament de Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes
no van voler signar.
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