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Moció 7.1.
CP 22-10-2021

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP A L’AJUNTAMENT DE
TARRAGONA PER CAPGIRAR EL MODEL ENERGÈTIC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Durant els darrers mesos la pujada de la llum és una constant i l’impacte a la majoria
de les llars i economies catalanes, insostenible. Vint anys després del procés de
liberalització de les elèctriques a l’Estat Espanyol, el preu de la llum ha
augmentat un 100% mentre que el salari mitjà només ho ha fet en una cinquena
part. Aquest hivern hem vist com la llum pujava un 27% en plena onada de fred i, ja
l’any 2017, 400.000 famílies no podien mantenir la seva llar a una temperatura
adequada. De fet, l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques va calcular que
855.000 persones pateixen pobresa energètica.
Mentrestant les empreses de l’oligopoli energètic s’enriqueixen sense aturador. Ho
hem vist amb Endesa aquest darrer any 2020, que durant la pandèmia ha obtingut
1.500 milions d’euros de beneficis; o amb Iberdrola, que n’ha obtingut 3.600 milions.
Els sous dels alts directius d’aquestes empreses són tan desmesurats com els beneficis
que extreuen d’encarir la llum; a tall d’exemple, el del conseller delegat d’Endesa,
José Bogas, que guanya 230 vegades el que guanya una treballadora amb el salari
mitjà.
Durant el mes de setembre dia a dia s’han batut els rècords del cost de la llum i no
està previst que deixi d’encarir-se fins al març. A més, davant els més minsos intents
del govern espanyol per pal·liar els efectes d’aquesta pujada a través de la baixada de
l’impost, i de les queixes de la població, les elèctriques no han dubtat en amenaçar —
com ja van fer als Ajuntaments el passat 2019— amb el tancament de les centrals
nuclears de manera abrupta, (suggerint un encariment fins a nivells exorbitants…)
encarint fins a nivells exorbitants el preu de la llum per l’escassetat d’energia.
L’accés als subministraments bàsics és un dret que s’ha de garantir i al que tothom ha
de poder accedir. Per això l’electricitat no pot ser objecte de mercadeig capitalista
sotmesa als interessos de l’oligopoli, que controla el 90% del sistema elèctric
espanyol, que s’enriqueix amb el nostre empobriment i que, a més, tenen els primers
llocs al rànquing de les empreses més contaminants de l’estat.
Les empreses energètiques han començat a adaptar-se a la transició energètica, com
hem vist amb les macrocentrals solars i eòliques que volen muntar al llarg del territori.
Una estratègia de greenwashing per la qual pretenen canviar la font d’energia
mantenint l’oligopoli, especulatiu i poc democràtic, amb l’únic objectiu del benefici.
Estem d’acord en generar energia renovable però estem totalment en contra de
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promoure projectes sobredimensionats per l’energia necessària a la zona, projectes
que promouen l'abandonament dels camps de conreu i empobreixen la nostra sobirania
alimentària, projectes que directament o indirectament acaben en les mans d’alguna
de les grans empreses energètiques amb les mateixes polítiques comercials que tenen
actualment i allunyats dels centres de consum d’energia. Aquesta no es la transició
energètica que volem.
Volem democratitzar l’energia perquè és un recurs essencial. El sistemes de generació
d’energia de fonts renovables són accessibles i fan econòmicament viable que aquesta
democratització es porti a terme a nivell local. Per això volem que també a nivell local
comenci la transició energètica, que s’impulsin projectes de transició energètica
renovable i distribuïda, respectuosa amb el territori i el medi ambient. Volem
projectes adaptats a les necessitats locals, i avançar en el camí de recuperar sobirania
energètica tant a nivell municipal i com a país.
Cal assolir la plena sobirania energètica i extirpar-la del sector privat, cal la màxima
descentralització de la producció: que cada entitat, poble, barri, comunitat de veïns i
també granja o fàbrica, produeixi un màxim de l’energia que necessita per aconseguirne reduir al màxim la distribució.
Per això és urgent i necessari capgirar el model: la generació, transport i distribució
de l’electricitat han de ser públiques, transparents i democràtiques per acabar amb
la pobresa energètica i fer universal i l’accés a l’electricitat.
Per tot això, el grup municipal CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Tarragona
adoptar els següents ACORDS:

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti el Govern de la Generalitat a crear una
empresa energètica pública basada en fonts d’energia renovables que respongui a les
següents característiques:
a) L’empresa energètica pública podrà gestionar centrals hidroelèctriques a les
que caduquin les concessions; també podrà participar en la propietat de noves
plantes de generació renovable així com ajudar i participar en el desenvolupament
de comunitats energètiques renovables i ciutadanes.
b) L’empresa energètica pública podrà gestionar els serveis de recàrrega de cotxe
elèctric. Pel que fa a les xarxes de distribució energètica, es treballarà per tal que
l’empresa energètica pública disposi de la propietat i gestió de les xarxes de nova
construcció i estudiarà la possibilitat de disposar de les existents.
c) L’empresa energètica pública disposarà d’una comercialitzadora que afavorirà
la seva visualització.
d) L'energètica disposarà d'un sistema de governança amb participació i
representació de la ciutadania, representants del territori i del Govern de la
Generalitat i estarà enxarxada amb els municipis
e) La planificació energètica serà d’àmbit nacional i respondrà a un model
descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nuclears.
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SEGON.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
a rescindir el contracte amb les empreses de l’IBEX 35 i garantir tanta part del
subministrament com sigui possible a través de cooperatives.
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TERCER.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti el Govern de la Generalitat de
Catalunya a rescindir el contracte amb les empreses de l’IBEX 35 i garantir tanta part
del subministrament com sigui possible a través de cooperatives.
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