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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
19/02/2021 REFERENT A MESURES PER EVITAR ELS TALLS DE LLUM I BAIXADES DE TENSIÓ A LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 7/ Energies renovables: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables,
sostenibles i renovables
Núm. 10/ Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.

Darrerament, la nostra ciutat està patint reiterats talls del subministrament elèctric i baixades de tensió. Són
constants les notícies que apareixen als mitjans de comunicació en relació a aquestes incidències.
Per tal de bastir aquestes afirmacions, aquest grup municipal ha registrat una instància demanant al govern la
relació d'incidències detectades durant els darrers 6 mesos a la ciutat els motius que les han provocat. També
hem demanat informació sobre quines actuacions caldria realitzar per minimitzar aquestes incidències i quines
d’aquestes estan previstes que es duguin a terme i quan.
Malauradament, al moment de registrar aquesta moció no disposem d’aquesta informació. Però de tothom és
conegut que hi ha moltes zones a la ciutat que pateixen greus deficiències de subministrament a causa d’un
alarmant deteriorament d’una xarxa, antiga i obsoleta, per la manca d’inversió en manteniment. El barri Fortuny i
el barri Montserrat són dos dels més afectats, arrossegant un problema endèmic que ve de molt lluny. Però no
només als barris es produeix aquesta situació. Al centre de la ciutat, també. És per això que cal plantejar una
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estratègia urgent per posar-hi remei.
Coincidint amb la baixada generalitzada de les temperatures i els darrers temporals, moltes famílies han estat
privades d’un dret fonamental com és l'accés al subministrament bàsic d'energia elèctrica i amb la incertesa vital
per la mancança d’un servei essencial. Aquesta situació ha comportat que els ciutadans i ciutadanes, famílies en
risc de vulnerabilitat, que viuen en habitatges construïts abans de l’existència de normatives d’eficiència
energètica, i els sectors del comerç, hostaleria, restauració, que ja estan prou castigats per la crisi pandèmica,
hagin de suportar més pèrdues econòmiques per les interrupcions i talls de subministraments reiterats.
Les insuficiències que s'han manifestat a la xarxa, fan necessàries unes mesures contundents per assegurar la
garantia del subministrament al conjunt de les famílies, mesures encaminades a augmentar el grau de fiabilitat
del subministrament elèctric, assegurant el manteniment preventiu i les inspeccions de les instal·lacions de
transport i de distribució elèctrica. I l’administració és qui ha de garantir que les companyies elèctriques
assegurin la continuïtat i la qualitat del subministrament.
I en aquest darrer aspecte, el de la qualitat, cal tenir en compte que, recentment, es va fer públic des del govern
de l’Estat l’Avantprojecte de LLei de creació del Fons nacional per a la Sostenibiliat del Sistema Elèctric. Avançar de
manera ferma en la reforma del sistema elèctric és el millor full de ruta per poder complir amb l'Agenda 2030 i
assolir l'objectiu de desenvolupament sostenible número 7, que exigeix als països garantir l'accés a una energia
assequible, segura, sostenible i moderna. Tal i com assenyala aquest gran acord internacional, de res serveix
avançar en energies netes o en eficiència energètica si a el mateix temps milers de persones són privades de
poder accedir a aquests subministraments.
La transició que necessita el nostre model energètic no només ha de perseguir la descarbonització i reducció
dràstica de les emissions de CO2. Aquesta transició també ha d'impulsar la democratització del sistema i
potenciant les comunitats energètiques locals de renovables fent que l’energia neta arribi a tots els barris.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
1 - Reconèixer i manifestar que l’energia i l’accés al subministrament energètic són un dret ciutadà i que, sota
aquest principi, els poders públics han de disposar de les eines suficients per poder garantir que la prestació
d’aquest dret sigui efectiva.
2. Instar les companyies d’energia al sanejament i modernització de les instal·lacions elèctriques, contribuint així
a la millora de la qualitat del servei.
3. Instar les companyies elèctriques a executar un pla d’inversions amb un programa d'inspeccions periòdiques,
amb la finalitat de garantir el bon estat de conservació de les instal·lacions, tal i com preveu la Llei 18/2008, del 23
de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric.
4. Obrir un canal específic per a les queixes i reclamacions ciutadanes i mantenir una interlocució amb aquestes
companyies per tal de traslladar les queixes i problemes de caire municipal.
5. Reclamar al govern de l’Estat i a la Generalitat a desplegar un programa de rehabilitació d’habitatges amb
l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, el confort i el gaudi d’un habitatge digne per tota la ciutadania, sense
excepcions.
7. Reclamar a la Generalitat que doti de mitjans necessaris a l’Ajuntament de Reus que facin possible la creació de
comunitats energètiques a tots els barris de la ciutat, amb energies renovables i netes.
6. Comunicar els presents acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges, a les
Organitzacions de Consum de Catalunya, a les companyies subministradores que operen a la ciutat i a les entitats
municipalistes de Catalunya.
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas d'oposar-se a la
seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
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un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional
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X

Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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