IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Certificats: PLE ORDINARI 22/07/2019 - CERT. Moció presentada pel
grup mu

DOC_ID: 7841843
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: DJRPU-ISWO1-DYDPG
Data d'emissió: 9 de septiembre de 2019 a les 9:24:30
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 26/07/2019 12:00
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 29/07/2019 10:45

om
Exp.: 2019033639 - C. 06.025.073

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4540957 DJRPU-ISWO1-DYDPG 0A00C49BEE9506925D4F951F5BF0215FD11FDE32) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per majoria absoluta amb catorze
vots a favor dels grups municipals GUANYEM GIRONA, PSC-CP i C'S i l'abstenció
de JXCAT-JUNTS i ERC-AM, el següent acord:
"A la ciutat de Girona fa anys que patim talls elèctrics en diferents barris i sectors.
La situació ha esdevingut insostenible sense que la companyia subministradora ni
l'equip de govern hagin trobat mesures que solucionin de forma efectiva el
problema.
Considerem que els talls de llum que pateix la ciutat és un problema greu que afecta
a alguns veïns, per això motivem la moció constatant els següents punts, de
necessària reflexió:
a. Existeixen barris a Girona que pateixen talls de llum de manera habitual;
b. La immensa majoria dels veïns dels barris afectats tenen els contractes i els
subministraments que els corresponen;
c. Les xarxes i instal·lacions elèctriques ja tenen una edat que pot ocasionar talls
puntuals en casos de pics de demanda de manera molt excepcional;
d. La potència de l'escomesa dels barris compleixen, a priori, amb les potències
contractades, i amb les toleràncies marcades per llei;
e. Els talls, segons ha anat informant l'empresa subministradora, es deuen,
principalment, al sobreconsum o un mal ús de la xarxa.
f. S'han produït, a més de talls de llum, incendis ocasionats arrel del que s'ha
exposat anteriorment que han posat en greu risc instal·lacions, habitatges, i , fins i
tot, la integritat física de les persones residents. No hem d'oblidar que a Badalona
aquest mateix any van perdre la vida tres persones per un incendi provocat per la
manipulació dels equips de lectura. Aquests casos, si bé no són habituals, són
situacions reals que hem de preveure i evitar.
Per tot l'expostat, proposem:

1. Sol·licitar un informe previ sobre l'estat de les instal·lacions, consums, potències i
incidències del servei de subministrament elèctric a la companyia subministradora,
sens perjudici de sol·licitar una auditoria posteriorment si és precís;
2. Exigir la garantia de subministrament elèctric als abonats que hagin patit talls
elèctrics, i la compensació que correspongui establint un mecanisme que inclogui la
possibilitat de recolzar als afectats en les demandes judicials que s'interposin contra
la companyia subministradora;
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3. Impulsar una campanya informativa en referència al be social, tanmateix com
sobre els riscos a la seguretat en que poden derivar la incorrecta manipulació
d'equips en els immobles i com pot afectar aquesta situació a les pòlisses
d'assegurança de llars i establiments;
4. Estudiar la possibilitat per part de l'Ajuntament de personar-se com a acusació
particular contra individus que realitzin activitats il·lícites;
5. Instar a la companyia subministradora a la revisió periòdica de la xarxa per
garantir la continuïtat del subministrament, evitar talls de llum incontrolats o
manipulacions irregulars;
6. Preveure els recursos humans, policials i socials adequats per portar a terme les
accions anteriors."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 26 de juliol de 2019
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