MOCIONS I PROPOSTES DE DECLARACIÓ AL PLE MUNICIPAL
O A LA JUNTA DE PORTAVEUS
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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2022 REFERENT
A EVITAR QUE ES CONTINUIN PRODUÏNT TALLS DE LLUM EN ALGUNES ZONES DE LA CIUTAT

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

Fa molt temps que determinats barris de la nostra ciutat estan patint talls de llum que afecten tant veïns com
activitats empresarials, amb totes les molèsties i impediments que això comporta. Des del PSC hem reiterat en
diverses ocasions aquesta problemàtica i a començaments del 2021 vam presentar una moció que va ser
aprovada per unanimitat amb una esmena de l’equip de govern, la qual deia que s’estudiarien aquest problemes
recurrents, però desconeixem que, un any després, s’hagi fet res al respecte.
Els talls de llum segueixen produint-se als barris Fortuny, Juroca, Pastoreta i Montserrat, entre altres, i a banda
d’afectar la vida dels residents, agreuja encara més la situació del sector del comerç, la restauració i altres
activitats, ja que si es queden sense llum no poden atendre ni servir als seus clients en unes condicions òptimes.
Malgrat que a Reus no s’ha avançat en aquest aspecte, en ciutats com Terrassa s’han aconseguit acords amb
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Endesa per posar fi als talls elèctrics i millorar el servei de llum amb el compromís de la companyia per doblar la
inversió a la ciutat, un pacte d’inversió que també es va produir l’any passat a Barcelona, on també es va crear un
servei específic per atendre els usuaris afectats per avaries en la xarxa.
Amb tot, el problema dels talls de llum recurrents no és l’únic que arrossega la ciutat en matèria de
subministrament elèctric, ja que hi ha barris, com per exemple el Fortuny, on molts carrers, places i parcs es
troben massa foscos, disminuint considerablement la seguretat de la ciutadania i elevant el risc d’accidents de
trànsit en altres punts com la plaça del Canal, on tampoc hi ha prou il•luminació. La situació també és precària en
aquest aspecte al barri Montserrat i el Carrilet, entre altres indrets, on els cables de llum estan penjant, amb el
perill que això comporta. De, fet, aquest passat dissabte va haver-hi un incendi al carrer Pubill Oriol a causa
d’aquest cables elèctrics que no estan soterrats. Finalment, cal insistir, una vegada més, en el soterrament de les
torres elèctriques al barri del Pinar, una llarga reivindicació veïnal, a la qual l’Ajuntament continua sense posar-hi
solució.
A més, és necessari i urgent adaptar la xarxa al segle XXI davant els fenòmens climàtics adversos que poden
arribar a causa del canvi climàtic, com els darrers temporals, Glòria i Filomena, que poden posar en perill aquelles
xarxes de subministrament elèctric que no estiguin correctament preparades.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tots aquests motius, el Grup Municipal Socialista de Reus proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
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, per evitar talls de llum i per adaptar la xarxa al segle XXI.
3.

Una vegada més, instem a l’Ajuntament a iniciar els tràmits per soterrar les torres del Pinar.

4.
Incloure dins el servei d’assessorament existent un servei específic per atendre els usuaris i usuàries
afectats per avaries a la xarxa de subministrament elèctric.
5.
Crear una taula de treball amb les empreses subministradores on es tractin tots els problemes de la
xarxa elèctrica que hi ha per la ciutat per mirar de resoldre’ls.
6.
Revisar els punts foscos de tots els barris i modificar el pla director per millorar-los i incloure-ho en el
pròxim pressupost.
7.
Traslladar els acords adoptats a la Generalitat i tots els agents implicats com ara les empreses
encarregades del subministrament elèctric a la ciutat.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_PSC_Mocio__talls_llum_ok_pdf.pdf
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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):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

NO

X

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS 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. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
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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