
 

 

  

 
Apreciat Sr.Enric Llorca, 

Volia fer-li saber que té tot el suport del grup municipal de Fem Sant Andreu, respecte a 
l'amenaça en forma de carta que Endesa i altres companyies elèctriques han enviat al 
nostre ajuntament reclamant el pagament de més de 44.000 euros. On de forma 
manifesta anuncien la seva intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015, i tallar el 
subministrament a les 139 persones i famílies de la nostra ciutat, amb informes de 
vulnerabilitat que tinguin deutes de consum.  

Li demanem que en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars 
protegides per la llei 24/2015 com amenacen de fer, el nostre ajuntament utilitzi les 
vies sancionadores de manera contundent, amb el suport actiu de la Conselleria 
d'Empresa i Coneixement. 

Tanmateix, la reclamació que fan no es basa en cap acord vigent, i per això els 
ajuntaments no han de fer front a cap pagament fins que les empreses no condonin el 
deute i signin un conveni on quedi garantit i s'estableixin els fons previstos a la llei 
24/2015, i la corresponsabilitat d'empreses i administracions. 

Li faig saber també, que des del nostre grup hem instat al Govern de la Generalitat a 
prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment de la 
ciutadania més vulnerable, treballant de manera transversal (especialment des de la 
Conselleria d'Empresa i Coneixement i la de Treball, Afers Socials i Famílies) per fer 
complir la llei, impulsar la coordinació de les diferents administracions públiques, fent 
de paraigua per la negociació amb les companyies elèctriques i facilitant recursos per la 
gestió del pagament del deute. 

La nostra prioritat és i serà sempre la defensa dels drets i la dignitat de la gent, i 
utilitzarem totes les eines al nostre abast per a fer-ho, al costat dels agents i moviments 
socials i l'ajuntament per aconseguir que totes les persones, i especialment les més 
vulnerables, tinguin el subministrament energètic que garanteixi una vida digna. 

Restem a la seva disposició, rebi també una salutació. 
 
 

 

 
Marc Giribet i Gavara 
Portaveu Fem Sant Andreu – Acord Municipal 
 
 
 
 
A L’ATENCIÓ DE L’IL·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE SANT ANDREU DE LA BARCA. 


