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Sant Pere de Ribes

14.1.Moció que presenten els regidors no adscrits en contra de l’increment abusiu del
preu de l’electricitat i a favor de garantir polítiques públiques per la producció d’energia.
Els regidors no adscrits, Xavier Pascual i Soriano i Jaume Torras i Roca, proposen als
membres del Ple Municipal de Sant Pere de Ribes, l’aprovació de la següent moció en contra
de l’increment abusiu del preu de l’electricitat i a favor de garantir polítiques públiques per la
producció d’energia.
L’accés a l’energia elèctrica és un servei essencial mentre lluitem contra el canvi climàtic per
aconseguir viure en un entorn sostenible.
Tanmateix ve quedant palès que la producció d’aquest bé essencial s’ha de fer de forma
sostenible en tots les seves vessants: ambiental, econòmica i social.
Tanmateix aquest bé essencial, com ho és l’electricitat, no pot estar a la mercè dels desitjos
especuladors d’uns oligopolis que semblen més preocupats de pagar escandalosos sous als
seus directius i dividends als seus accionistes que no pas oferir un bon servei i d’accés
universal a la ciutadania.
És per aquests motius que l’administració ha de tenir la capacitat de regular el mercat per
assegurar que tothom tingui accés a l’energia per cobrir les seves necessitats i amb un cost
raonable i assequible.
Dit això, els regidors no adscrits, Xavier Pascual i Soriano i Jaume Torras i Roca, proposen al
Ple Municipal de Sant Pere de Ribes, l’adopció dels següents acords:
1- Acordar que no es pot situar el pes de la transició energètica exclusivament sobre la
responsabilitat de la ciutadania, i alhora desenvolupar les polítiques i iniciatives
municipals necessàries per impulsar-la.
2- Instar els poder públics de l’estat, amb competències per fer-ho, a reestructurar l’actual
model energètic definint nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un
sistema de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i de forma
transparent.
3- Traslladar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Gobierno d’Espanya i al conjunt
de les institucions supramunicipals la importància de definir un model energètic més
just, més social i ecològicament responsable, participat i controlat per la ciutadania.
4- Crear una empresa pública que tingui el control en tota la cadena de producció,
distribució i comercialització de l'energia, amb l'objectiu que els subministraments
bàsics siguin un dret garantit per a tota la població, i no un producte de luxe.
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5- Accelerar el compromís d'arribar a la neutralitat de carboni l'any 2050, a més de facilitar
la implantació d’instal·lacions d'energia renovable (tot consensuant amb el territori els
millors emplaçaments) i posar també l'accent en la descentralització del sistema
elèctric mitjançant la implantació de generació distribuïda renovable.
6- Instar el govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation
EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin
diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.
7- Sol·licitar un fons extraordinari al govern de l’Estat, en favor dels ajuntaments, per tal
d’ampliar la cobertura del bo social per reduir la càrrega a les famílies més vulnerables
en episodis d’escalada de preus com els que hem viscut en l’actualitat.
8- L'Ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses
i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat
energètica local, que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.
9- Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat, a l’Aliança
contra la Pobresa Energètica, la Plataforma per Recuperar l’Energia, la Xarxa per la
Sobirania Energètica i a l’Associació de Municipis per l’Energia Pública.
Defensa la moció el regidor, Sr. Xavier Pascual i Soriano.
Es produeix un debat.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per vint vots a
favor: Dotze del PSC-CP, cinc de Construïm, dos dels regidors no adscrits i un de la regidora
de Fem Poble-ECG. S’absté el regidor de Ciutadans.
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