Moció del Grup Municipal de Badia en Comú (BeC), per instar a la
contractació del subministrament elèctric dels edificis municipals
amb empreses de generació d’energia renovable i criteris de
responsabilitat social per afavorir el canvi de model energètic i la
lluita contra la pobresa energètica al nostre municipi.

El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu del govern
central, es troba en una situació complexa amb un obligat predomini del
consum en massa de combustibles fòssils. Tots els àmbits científics
internacionals estan d’acord que són aquests els principals responsables del
canvi climàtic global. El govern de l’estat té competències totals en matèria
d’energia i els successius governs centrals amb el recolzament de forces
polítiques catalanes com CiU en el seu moment han perllongat un model
energètic insostenible on fins i tot es justifica perllongar la vida de les
actuals centrals nuclears quan existeixen alternatives a la substitució
completa per energies renovables, juntament amb un ús més eficient de
l’energia, d’aquests perillosos sistemes de producció d’energia elèctrica. Per
altra banda, l’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a
l'hora de crear un nou model energètic sostenible i democràtic que ens
permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. A més a més, incrementa
l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea
ocupació i fomenta l'economia local i, com a eina en mans de l'Administració
Pública, pot ajudar a pal·liar la pobresa energètica.
La situació legal en què ens trobem actualment és el resultat de tot un
seguit d’iniciatives que s’inicien l’any 2011, quan des del govern de l'estat
es van aprovar mesures que van significar la paralització de les inversions
en energies renovables i la imposició de llindars de potència per a les
instal·lacions d'aquestes energies, a més de retallades de les primes que
rebien i havien rebut les renovables fins aquell moment, amb caràcter
retroactiu. Això és una clara estratègia per limitar la sobirania energètica
tant de la ciutadania com de les administracions públiques. La culminació de
les polítiques repressives de l’estat central ha estat el “Real Decreto
900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de
energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo” on
culmina tota aquesta pressió contra les energies renovables amb la
imposició de sancions a la ciutadania que opti per l'autoconsum i
l'emmagatzematge d'energia, allunyant-se definitivament del model de
“balanç net i sobirà”, energèticament parlant, implantat en molts altres
països del nostre entorn. A més, aquesta política energètica s’ha aliat amb
l’estratègia comunicativa de culpabilitzar les energies renovables com a
principals responsables de l’encariment del preu de l’energia. Aquesta
propaganda no té cap mena de fonament objectiu ja que les renovables han
de competir amb les altres energies que reben quantitat innombrable
d’ajuts que les fan molt més cares i responsables del preu final com han
estat els ajuts a la transició cap a la competència, la moratòria nuclear,
tassa per inactivitat de les centrals de cicle combinat, projecte Castor, la

tassa per la no interrupció del subministrament i similars. Aquestes mesures
en matèria de política energètica defineixen les prioritats de l'actual
administració de l'Estat cap a la potenciació de les grans empreses i
oligopolis energètics, oposada al desenvolupament de polítiques
energètiques alternatives, sostenibles, eficients i que prioritzin el benefici de
la ciutadania, deixant sense efectes, entre d’altres, l’autonomia local en
matèria de subministraments. Malgrat que les grans companyies
energètiques mantenen encara privilegis que els permeten mantenir les
energies renovables en el rang de producció testimonial, existeixen
iniciatives que aposten per l’objectiu d’oferir el màxim d’energia renovable,
de proximitat i al mateix preu que l’energia “bruta”, ajudant a transformar
el nostre municipi en un lloc més sostenible i més respectuós amb el medi.
La consciència i el compromís social i ambiental en les Administracions
Públiques han de ser elements fonamentals i transversals en les decisions
polítiques. Per això, en la mesura que puguem, cal apostar per promoure
projectes empresarials o cooperatius, compromesos amb el bé comú i
l’interès general i deslligar-nos progressivament de les empreses amb
escassa o nul·la consciència social i ambiental o que mantenen pràctiques
comercials i polítiques èticament qüestionables, aquí o en qualsevol racó del
món.
Per tot el que hem exposat, demanem que el plenari de l'Ajuntament de
Badia del Vallès l’acceptació dels següents acords:
1. Que l’ajuntament de Badia del Vallès es compromet a fer els estudis i
contactes necessaris per contractar energia elèctrica comercialitzada
per empreses que garanteixin la procedència 100% renovable del seu
producte.
2. Que l’ajuntament inclourà en els plecs de contractació criteris i
clàusules socials on es donaran prevalència a aquestes empreses
comercialitzadores, especialment cooperatives i/o empreses sense
ànim de lucre i amb criteris d’economia social i solidària.
3. Que l’ajuntament farà els contactes necessaris amb empreses
comercialitzadores d’energia elèctrica per tal de signar acords i
convenis que permetin pal·liar la pobresa energètica impedint el tall
del subministrament a famílies vulnerables amb o sense coneixement
dels serveis socials de l’ajuntament.
4. Que l’ajuntament posarà en marxa tots aquest contactes i mesures
dintre del calendari proposat dintre del programa d’inclusió de
clàusules socials en les contractacions i concessions que ja s’està
treballant per part dels serveis tècnics i Grups Municipals des
d’aquest any.
5. Donar coneixement d’aquest acords als Grups Polítics de la Diputació
de Barcelona, del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a les actuals
empreses subministradores d’energia elèctrica dels diferents edificis
municipals, a l’AAVV de Badia del Vallès i a la PAH de Badia del
Vallès.
Badia del Vallès a 11 de març de 2017.

