
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/153/2016, de 29 de novembre, pel qual es crea el grup de treball per elaborar l'estratègia de
prevenció i abordatge integral de la pobresa energètica.

La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica, estableix en l'article 6.3, relatiu a les mesures per evitar la pobresa energètica, que les
administracions públiques han de fixar els acords o convenis necessaris amb les companyies de
subministrament d'aigua potable, gas i electricitat per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les
persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en
el cost dels consums mínims.

D'acord amb l'article 7 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, són situacions que necessiten una
atenció especial, entre d'altres, la discapacitat, la dependència, les malalties mentals i les malalties cròniques,
la desestructuració familiar, la vulnerabilitat de la gent gran, els infants i els adolescents, les condicions
laborals precàries, la desocupació i la pobresa o les urgències socials.

D'altra banda, un dels principis informadors de les mesures de protecció a les famílies que estableix la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, és la prevenció de possibles situacions de risc d'exclusió social.

L'article 17 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, disposa que correspon als serveis socials bàsics intervenir en els
nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors, i gestionar les
prestacions d'urgència social. L'article 27 de la mateixa Llei disposa que l'Administració de la Generalitat, els
municipis i els altres ens locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials.

Des de la vigència de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, les administracions han destinat ajuts a les llars
afectades per pobresa energètica en diverses modalitats i mecanismes. Així mateix, els equips bàsics d'atenció
social estan aplicant, en coordinació amb el Govern de la Generalitat, el protocol d'aplicació de la Llei 24/2015,
del 29 de juliol, amb la consegüent càrrega de gestió afegida a la seva tasca habitual, sense que aquest fet
signifiqui desenvolupar un treball social per a la prevenció, la detecció i l'abordatge integral de la pobresa
energètica.

Per tot això, a proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i del conseller d'Empresa i
Coneixement, el Govern

 

Acorda:

 

–1 Crear un grup de treball per elaborar l'estratègia de prevenció i abordatge integral de la pobresa energètica.

 

–2 Aquest grup de treball té la composició següent:

Dues persones en representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Dues persones en representació del Departament d'Empresa i Coneixement.

Dues persones en representació de les entitats socials presents a la Taula d'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica, que treballin en l'àmbit de la pobresa energètica.

Dues persones en representació d'entitats de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social.

Tres persones en representació de les empreses subministradores d'energia.

Una persona en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
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Una persona en representació de la Diputació de Barcelona.

Una persona en representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Una persona en representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Una persona en representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

Correspon a la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies el nomenament dels membres, a proposta dels
departaments i les entitats corresponents. El grup de treball s'adscriu a la Secretaria d'Afers Socials i Famílies,
la qual prestarà també el suport material i tècnic per al desenvolupament correcte de les seves funcions.

 

–3 Els membres del grup de treball no han de percebre cap tipus de retribució pel fet de pertànyer-hi ni han de
tenir cap dret d'assistència per les reunions que es realitzin.

 

–4 El grup de treball ha de lliurar la seva proposta abans de finalitzar el mes de gener de 2017.

 

–5 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 29 de novembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

(16.334.107)
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