El Consell signa un conveni per evitar el tall de subministrament a les famílies amb menys recursos
dilluns, 4 d'abril de 2016 17:14

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Presidència ha signat avui conveni amb
Endesa amb la finalitat de facilitar el pagament de llum a les persones en situació de
vulnerabilitat econòmica i evitar el tall de subministrament per impagament. L'acord ha estat
subscrit entre el president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer i el director general
d'Endesa a Balears, Ernesto Bonnín.

A través d’aquest conveni Endesa facilitarà els pagaments dels habitants del municipi amb la
finalitat d'evitar el tall de subministrament. “Des del moment en què l'empresa rebi la
comunicació del Consell que el titular del servei és usuari de l’àrea de Benestar Social del
Consell de Formentera i té un informe favorable de les treballadores socials Endesa suspendrà
el tall de llum al domicili afectat”, segons ha explicat la consellera de Benestar Social, Vanessa
Parellada, present a l’acte.

A partir de la signatura d’aquest acord entre Endesa i el Consell de Formentera, es determinarà
el pagament del deute en concepte de subministrament d'energia dels usuaris de l’àrea de
Benestar Social, segons les valoracions pertinents elaborades pels professionals del Consell,
ha afegit.

El Consell de Formentera mediarà quan hi hagin factures energètiques que generin les famílies
amb major risc de vulnerabilitat per evitar un tall del subministrament, segons ha explicat. “La
institució estudiarà cas per cas la situació concreta i el tipus d’intervenció a realitzar, bé sigui
demanar un fraccionament o ajornament del pagament. Si no hi ha altre tipus de solució el
Consell podria arribar a fer-se càrrec de la despesa de la factura”, ha assenyalat Parellada.

Aquest conveni s’adhereix al conveni marc que es va signar, el passat 11 de juliol, entre
Endesa i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), entitat que representa als
ajuntaments associats a l'hora d'establir les relacions de caràcter general amb Endesa.

El conveni marc signat amb la FELIB s'emmarca dins de la Directiva 2009/72/CE de 13 de juliol
de 2009 sobre les normes comunes per al mercat interior d'electricitat que obliga als Estats
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Membres de la Comunitat Europea a adoptar les mesures adequades per garantir el
subministrament elèctric als consumidors més vulnerables.
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