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Víctor Gallart Carles, secretari acctal. de l’Ajuntament de Llagostera,

CERTIFICO

Que el Ple, en sessió del dia 27 de gener de 2021, va acordar:

“Durant les darreres setmanes els habitatges de la urbanització Selva Brava ha estat patint 
continus talls en el subministrament d’electricitat coincidint, a més, amb un pic de consum 
derivat de la primera onada de fred de l’hivern. Aquests talls representen una angoixa contínua 
per als veïns i veïnes de la zona i els provoquen un seguit de molèsties i inconvenients que no 
s’haurien de produir.
Malgrat que l’Ajuntament no és competent ni responsable del subministrament d’electricitat, des 
de l’Alcaldia s’han vingut realitzant intents de localitzar els responsables d’ENDESA per tal de 
trobar solucions, infructuosos la majoria de vegades, mostrant un cop més l’arrogància de les 
empreses que se saben guanyadores del sistema oligopolístic de la distribució de l’electricitat.
Des de l’Ajuntament de Llagostera volem fer una denúncia pública dels abusos que pateixen 
aquests veïns que, tot i pagar allò que els pertoca pel subministrament, reben un servei del tot 
deficient per part de la companyia. Les companyies elèctriques tenen la responsabilitat de 
subministrar als seus clients tota la potència contractada i d’adaptar o renovar, si cal, la seva 
xarxa de distribució per garantir-ho. I els veïns tenen el dret de rebre un servei de qualitat.
En aquest sentit, ens fem nostres els principis fundacionals de l’Associació de Municipis per 
l’Energia
Pública (AMEP), de la qual l’Ajuntament de Llagostera és membre fundador junt amb altres 
ajuntaments, i declarem “que l’energia es tracta d’un bé fonamental per al desenvolupament de 
les persones i les societats”, “que les xarxes de distribució juguen un paper fonamental per 
garantir l’accés a aquesta energia, entès com un servei essencial i universal i no merament un 
servei d’interès econòmic general”, i reclamem que “la xarxa es gestioni des dels organismes 
públics per assegurar la maximització de l’eficiència energètica de l’energia sostenible i la 
justícia i solidaritat energètica entre ciutadans sense que això es vegi supeditat a interessos 
econòmics de l’oligopoli elèctric”.
Paral·lelament, durant anys els veïns i veïnes de les urbanitzacions de Selva Brava i Font Bona 
han estat patint continus talls en el servei de subministrament d’aigua per part de l’empresa 
REC MADRAL, a causa de nombroses rebentades i fuites que afecten les seves canonades, 
deixant sense  aigua durant hores els habitatges i malmetent els camins públics per on passen 
aquestes canonades.
Donat que aquestes dues urbanitzacions encara no han estat recepcionades per l’Ajuntament, 
el servei de subministrament d’aigua potable no és encara d’obligada competència municipal, 
sinó que es tracta d’un contracte entre els particulars i l’empresa. No obstant això, des de 
l’Ajuntament s’ha reclamat en nombroses ocasions a REC MADRAL una millora de la seva 
xarxa de distribució, i s’està treballant per portar en un futur pròxim el servei d’aigua potable 
des del dipòsit de can Pinet a aquestes urbanitzacions que els garanteixi un servei de qualitat.”

S’acorda: 

Primer. - Reclamar a ENDESA que faci les inversions necessàries de millora de la xarxa 
elèctrica, si és necessari, i exigir-li una solució immediata que posi fi als talls en el 
subministrament elèctric que pateixen les llars de la urbanització de Selva Brava.
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Segon.- Reclamar a REC MADRAL que realitzi les millores necessàries per tal de garantir 
l’abastament sense talls d’aigua potable a les llars de les urbanitzacions de Selva Brava i Font 
Bona.

Tercer.- Posar en coneixement del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya aquesta situació de talls continus en el subministrament elèctric perquè iniciï, si 
s’escau, els procediments sancionadors que corresponguin.

Quart.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a ENDESA Distribucions SA i a REC 
MADRAL, i als veïns i veïnes de Selva Brava i Font Bona mitjançant la inserció en els plafons 
informatius municipals de les urbanitzacions”.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, lliuro aquesta certificació per ordre i amb el vistiplau de 
l’alcalde.
 

Vist i plau
L’alcalde

Antoni Navarro Robledo

Llagostera, a la data de la signatura electrònica
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