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 AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE  

 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup 
Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc, manifesta:  
 

• Atesa la resposta del Govern d’aquest Districte a la pregunta d’aquest grup 

municipal el proppassat 7 d’octubre sobre les actuacions acordades amb 

Endesa, a la que s’afirmava que van ser finalitzades, restant les actuacions del 

pla de manteniment i que on es va dir textualment: “veurem si Endesa ha fet 

els deures”, amb el resultat que es conegut de nous talls de llum als nostres 

barris. 

• Atès que la manca de subministrament elèctric afecta a totes les esferes de la 

vida quotidiana de barris i dels qui els habiten, provocant que els drets a la 

salut, a l’educació i a la vida digna s’estiguin veient vulnerats. 

• Atès que any rere any, el Grup Endesa no deixa de publicar beneficis milionaris 

mentre augmenten el nombre de persones i col·lectius que s’organitzen per 

fer front als talls elèctrics que pateixen de forma indiscriminada, sense 

justificacions, sense disculpes, sense indemnitzacions. 

• Atès que el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de 

Barcelona, Eloi Badia, ja va explicar que són com a mínim 13 els municipis 

metropolitans que pateixen talls de manera recurrent i que s'han identificat 

vuit barris amb aquests problemes entre els que es troben dos del nostre 

districte:  La Bordeta i Hostafrancs, i que "comença a haver-hi un patró, i és 

que normalment són els barris amb la població més vulnerable i dèficit històric 

d'inversió i manteniment". 

• Atès que la distribució, que connecta les xarxes de transport fins als punts de 

consum, és l’activitat més lucrativa de totes que a Catalunya, majoritàriament 

està en mans d’Endesa Distribución i que els seus elevats beneficis es destinen 

al pagament de dividends, cosa que obliga a pensar que els problemes del 

servei tenen a veure amb una manca d’inversions i de bon manteniment de la 

xarxa de distribució. 

• Atès que ès intolerable que, a dia d’avui, es segueixin produint aquests talls de 

llum als nostres carrers.  Aquesta situació no s'ha de repetir. 
L’empresa té l'obligació de garantir un bon servei i són les administracions 
públiques – també l’Ajuntament de Barcelona, a banda també de la 
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Generalitat- les que han de vetllar pel bon funcionament d’un servei públic 
essencial.  

• Atès que la Generalitat ha imposat 90 sancions per valor de 7,2 milions 
d'euros a les elèctriques per incidències relacionades amb la qualitat del 
subministrament des del 2015 i que s’ha demanat suport als representants 
municipals per reclamar les plenes competències en matèria d'energia, 
actualment compartides amb l'Estat, lamentant que les modificacions 
normatives posteriors a 2008 han rebaixat la capacitat de la Generalitat a l'hora 
d'influir en les millores a la xarxa de distribució. 

• Atès que l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de 

garantia i qualitat del subministrament elèctric ja estableix que les 

competències de la Generalitat a què fa referència l’apartat 1 són sens 

perjudici de les competències reconegudes als ens locals en matèria 

d’urbanisme, de medi ambient i de protecció i defensa dels consumidors i els 

usuaris i és per aquesta raó que dirigim una demanda a la nostra administració 

local perquè  fent ús de les seves competències precisament en totes aquestes 

matèries,  està també obligada a la defensa el seu veïnat, més enllà de 

l’acompanyament. 

• Atès que diferents governs locals del país estan estudiant activar accions  de 

diversa índole per exigir la normalització del servei i la renovació de la xarxa, 

juntament a exigir responsabilitats, indemnitzacions a les persones 

damnificades i una radical transparència en l’exercici de les seves obligacions i  

plans d’inversions entre d’altres. 

• I atès que pensem que aquestes mesures són bàsiques per resoldre 

un problema endèmic en alguns barris de la ciutat, també som conscients que 

aquests no són els únics problemes que es deriven del model de gestió del 

sistema elèctric, com s’ha fet palès recentment en el cas dels sobtats 

increments de tarifes o la pobresa energètica que afecta una proporció creixent 

del veïnat, així com l'aposta decidida per les energies verdes. És obvi que cal 

una reforma a fons de tot el sistema. Les mesures que demanem són una part 

de la qüestió, però estem segurs que resulten necessàries i possibles, si hi ha 

voluntat de realitzar-les.  Aquests processos ens han de portar a replantejar-

nos l’actual sistema de propietat, gestió i presa de decisions de les xarxes de 

distribució, per recuperar el control d’aquesta activitat tot avançant cap a un 

model de democràcia energètica de baix a dalt que desobstrueixi la transició 

cap a un nou model energètic compatible amb les persones i el planeta. 
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D’acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic 

Municipal formula el següent: 

 
P R E C 

 

Instar a aquest Ajuntament, via Govern d’aquest Districte, a dur a terme una auditoria 
externa independent sobre la xarxa de distribució elèctrica, així com dels canvis 
estructurals a la mateixa que garanteixin que ningú es vegi privat de subministrament 
elèctric, impulsant paral·lelament processos d’auditoria ciutadana pública, tot posant 
la ciutadania al centre, fent-la partícep i protagonista, per desmantellar irregularitats, 
abusos i fraus que fins ara han passat desapercebuts, exigint responsabilitats de 
l’empresa en els talls del servei i garantint les indemnitzacions a què tenen dret les 
persones que es vegin damnificades, forçant a l’empresa a retre comptes anualment 
del pla d’inversions detallat i públic que permeti a la ciutadania controlar el seu 
compliment. 
 

Barcelona, 29 de Novembre de 2021 

Josep Joaquim Pérez Calvo 
Conseller portaveu del Grup  

d’Esquerra Republicana  

Sants-Montjuïc 
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