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Benvolguts veïns, 

 

Ens adrecem a vosaltres per fer-vos saber la situació actual que per part de l'ajuntament tenim amb 

l'empresa concessionària de la distribució del gas al nostre poble. 

 

Com molts de vosaltres ja haureu pogut comprovar, aquesta empresa es troba en una mala situació 

econòmica. Per part de l'Administració se li ha suspès la llicència de comercialització. Malgrat això, 

encara disposa de la concessió de la distribució i llicència d'obra vigent al nostre poble. Des de l'empresa 

s'està intentant cedir la comercialització del gas a una empresa amb llicència i que és pogués fer càrrec 

d'acabar l'obra i posar-se a comercialitzar. Se'ns diu que les converses estan avançades. Per la nostra 

part intentarem, que abans que facin qualsevol canvi en aquest sentit aquí al poble, es mantinguin els 

compromisos adquirits amb els veïns, respectant la llibertat de cada veí que hagi perdut la confiança 

amb l'empresa i vulgui prendre qualsevol iniciativa. 

 

Des d'alguns altres municipis on també tenien a l'empresa Enerkia la concessió, han pres algunes 

mesures per rescindir els contractes individuals que tenien amb aquesta. En el nostre cas,  ja hi ha un 

70% de la canalització feta i els terrenys per la planta on s'ubicarien els dipòsits ja estan habilitats, 

creiem que hem d'intentar per tot que l'obra s'acabi. Estarem pendents si fructifica aquest intent 

d’acord amb una nova comercialitzadora del sector que estigui consolidada. 

 

Si en un breu termini no es produís aquest fet i s'hagués de prendre alguna decisió per part de 

l'ajuntament, ja sigui demanar el canvi de comercialitzadora o qualsevol altra mesura per part de la 

Generalitat, quan hi hagués el venciment de la concessió que té Enerkia ja us ho comunicaríem i us en 

faríem sabedors i partícips. 

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment sobre les gestions i requeriments que s'ha anat 

fent durant aquest temps a l'empresa i que no han estat satisfets per aquesta. 

 

Atentament l'equip de govern 
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