JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de
Lleida, segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
CERTIFICO: Que amb data 27 de setembre de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà
entre altres l’acord següent:
29.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM, COMÚ DE
LLEIDA, JXCAT LLEIDA, PSC I PP, EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL
TALL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES FAMÍLIES AMB DEUTE, PER
PART D’ENDESA I ALTRES COMPANYIES
Per unanimitat s’acorda aprovar els punts següents:
“1r. Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels
drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de
manera transversal per fer complir la llei.
2n. Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d'una Iniciativa Legislativa
Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una
de les més avançades del món.
[...]
4t. Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores i
jurídiques de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin
talls a llars o famílies, no permesos per la Llei 24/2015.
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5è. Donar trasllat dels acords adoptats a la Generalitat de Catalunya, la Federació
Catalana de Municipis, l'Associació de Municipis de Catalunya, al Congreso de los
Diputados i a les empreses distribuïdores elèctriques que operen a Catalunya.”
Amb 24 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de
Lleida i PP i 3 vots en contra del Grup Municipal de C’s, s’acorda aprovar el punt
següent:
“3r. Exigir la condonació, per part d'Endesa i les empreses subministradores, del deute
acumulat per les famílies i persones protegides per la Llei 24/2015, des de l'any 2015.”
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)

Signat per:

En data:

(SIG) Jesús Gutiérrez Bustillo (Secretari General)
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