
Proposició del GM de la CUP sobre la instal·lació de comptadors telegestionables a la nostra
ciutat

Atès que el novembre del 2017 el Ple d'aquesta corporació va aprovar per unanimitat una proposició
que instava a  la  Generalitat  i  al  govern de l'Estat  a  la  paralització preventiva de la  instal·lació
d'aquests  nous  comptadors  per  diversos  incompliments  de  la  Directiva  2012/27/UE del  mateix
Govern de l'Estat.

Atès que el Ple Municipal demanava la suspensió temporal en el desplegament d'aquesta instal·lació
de comptadors, ja que el Govern espanyol no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la
Resolució del Parlament del 8 d'octubre de 2014 referent a la protecció de dades dels consumidors i
a la protecció de la salut dels ciutadans.

Atès  que  aquesta  suspensió  es  demana fins  que  no  es  realitzin  estudis  concloents  sobre  la  no
repercussió per a la salut, i la seguretat en la protecció de dades.

Atès  que  es  formalitzava  una  petició  a  la  Generalitat  i  al  Govern  espanyol  sobre  el  dret  dels
ciutadans a oposar-se a la instal·lació del comptador, i del seu dret a sol·licitar a les empreses la
seva restitució en el cas que s'hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat informats
adequadament.

Atès que s'instava a les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor a posar-se al costat de les
ciutadanes que es neguessin a posar el nou comptador d'acord amb el seu dret d'opcionalitat i també
a recolzar la decisió dels ciutadans que desitgin mantenir el seu comptador antic o que el vulguin
restituir després d'haver-lo canviat contra la seva voluntat.

Atès que la resolució del Ple instava a la Generalitat a informar a la ciutadania sobre els acords de la
mateixa resolució.

Atès que ni la Generalitat, ni les Oficines d'Informació al Consumidor ni el Govern espanyol han
complert amb els acords de la resolució del Ple de novembre del 2017.

Atès que la resposta d'Endesa és tallar la llum a aquelles persones i comerços que es neguen a
instal·lar el comptador telegestionable a la nostra ciutat.

Atès que moltes manresanes i manresans s'han preocupat pel tema i veuen impossibilitada la seva
negativa a la instal·lació del nou comptador pel risc de tall elèctric per part d'Endesa.

Atès que moltes altres manresanes i manresans no coneixen la realitat d'aquests nous comptadors
telegestionables.



Acordem:

1-  Que  l'Ajuntament  de  Manresa  demani  una  reunió  formal  amb Endesa  Distribució  Elèctrica
(EDE) per tal de fer-los arribar el seu malestar d'acord amb la resolució del passat novembre i amb
la present.

2- Que l'Ajuntament de Manresa estudiï la possibilitat de canviar de comercialitzadora elèctrica en
els equipaments municipals si no s'arriba a un acord favorable amb la companyia en sintonia amb
les demandes d'aquesta proposició.

3-  Que  l'Ajuntament  de  Manresa   posi  els  seus  serveis  jurídics  a  disposició  de  totes  aquelles
manresanes i manresans que es neguin a posar el nou comptador.

4- Que l'Ajuntament de Manresa elabori un tríptic informatiu per difondre a la ciutat en paper i
també en format digital a la web municipal d'acord amb els atesos i els acords de la proposició de
novembre i la present.

No obstant, el Ple decidirà.

Jordi Garcés Casas  GM de la CUP 16/04/2018


