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Moció	 presentada	 pel	 Grup	 Municipal	 de	 Fem	 Masnou	 pel	 canvi	 en	 les	
comercialitzadores	d’energia	dels	equipaments	i	dependències	municipals 

Un	 dels	 criteris	 principals	 que	 segueixen	 les	 administracions	 públiques	 en	 la	 contractació	
d’energia	 és	 el	 cost	 econòmic.	 Sense	 menystenir	 aquest	 criteri,	 cal	 tenir	 en	 compte	 altres	
elements	en	la	valoració	dels	contractes	energètics,	sobretot,	pel	que	fa	a	l’origen	de	l’energia	
contractada,	que	hauria	de	passar	necessàriament	per	garantir	que	prové,	exclusivament,	de	
fonts	renovables. 

Els	 poders	 públics	 som	 responsables	 d’impulsar	mesures	 efectives	 que	 persegueixin	 l’estalvi	
energètic	i	redueixin	dràsticament	les	emissions	de	gasos	d’efecte	hivernacle.	Alhora,	aquestes	
mesures	han	de	començar	en	primer	lloc	pels	equipaments	municipals	que	actualment	tenen	
comptadors	 comercialitzats	 per	 empreses	 amb	 una	 escassa	 consciència	 social	 i	 ambiental,	 i	
que	perpetuen	unes	pràctiques	comercials	i	polítiques	reprovables. 

L’Ajuntament	del	Masnou	manté	contractes	energètics	amb	empreses	investigades	a	proposta	
del	 Parlament	 Europeu	 per	 les	 seves	 pràctiques	 “pròpies	 d’oligopolis”,	 i	 la	 relació	 existent	
entre	aquestes	pràctiques	amb	la	presència	d’ex-ministres	en	els	seus	consells	d’administració,	
un	dels	exemples	més	clars	de	portes	giratòries	entre	el	món	públic	i	el	privat.	 

Empreses	que,	com	Endesa,	van	amenaçar	el	setembre	de	2019	de	tallar	el	subministrament	a	
persones	i	famílies	en	situació	de	vulnerabilitat	que	tenien	deutes	de	consum,	si	l’Ajuntament	
no	en	pagava	prèviament	 la	meitat	del	seu	cost,	 intentant	 incomplir	de	forma	evident	 la	Llei	
25/2015	de	mesures	urgents	per	afrontar	 l’emergència	en	 l’àmbit	de	 l’habitatge	 i	 la	pobresa	
energètica,	 una	 llei	 impulsada	 conjuntament	 per	 la	 Plataforma	 d’Afectats	 per	 la	 Hipoteca,	
l’Observatori	DESC	 i	 l’Aliança	contra	 la	pobresa	energètica	a	partir	d’una	 iniciativa	 legislativa	
popular	(ILP),	i	gràcies	a	la	qual	s’eviten	cada	any	milers	de	talls	elèctrics. 

Qualsevol	 canvi	 en	 els	 contractes	 d’electricitat	 que	 passi	 per	 contractar	 comercialitzadores	
d’energia	que	garanteixin	que	el	seu	subministrament	procedeix	de	fonts	100%	renovables	és	
també	 un	 pas	 més	 en	 la	 lluita	 contra	 les	 portes	 giratòries	 i	 contra	 aquestes	 pràctiques	
comercials	reprovables. 

Convé	recordar,	també,	que	el	Ple	ordinari	del	19	de	setembre	de	2019	va	aprovar	per	20	vots	
a	 favor	 l’adhesió	 del	 municipi	 al	 Pacte	 d’Alcaldes	 i	 Alcaldesses	 pel	 Clima	 i	 l’Energia,	 que	
adaptava	i	feia	més	ambiciós	el	primer	acord	similar,	impulsat	el	2008	per	la	Unió	Europea	i	al	
qual	 es	 va	 adherir	 el	Masnou	 el	 2009,	 i	 que	 involucra	 tant	 les	 autoritats	 locals	 com	 la	 seva	
ciutadania	en	la	lluita	contra	el	canvi	climàtic. 

Mitjançant	aquesta	adhesió,	el	compromís	de	l’Ajuntament	en	aquest	Pacte	es	fonamenta	en	
tres	pilars	bàsics:	 la	 reducció,	com	a	mínim,	d’un	40%	de	 les	emissions	de	CO2	a	 l’any	2030,	
l’adaptació	 del	 territori	 als	 impactes	 del	 canvi	 climàtic,	 i	 l’accés	 a	 una	 energia	 segura,	
sostenible	i	assequible	a	la	ciutadania. 

És	també	en	base	a	aquella	adhesió	que	la	moció	que	avui	presentem	pren	encara	més	sentit,	
per	 bé	 que	 concreta	 una	 proposta	 d’accions	 reals	 i	 efectives	 que	 incideixen	 directa	 i	
indirectament	en	la	lluita	contra	el	canvi	climàtic. 

Txell



	

				 			 	
2	

	

Prenent	 en	 consideració	 l’anterior,	 el	 Grup	Municipal	 de	 Fem	Masnou	 proposa	 al	 Ple	 de	 la	
corporació	l’adopció	dels	següents: 

ACORDS: 

1. Elaborar	 un	 informe	 que	 reculli	 l’estat	 actual	 dels	 contractes	 de	 subministrament	
d’electricitat	 de	 cada	 edifici	 o	 instal·lació	 municipal	 amb	 comptador	 propi	 (CUPS).	
L’informe	 haurà	 de	 detallar,	 com	 a	mínim,	 l’ús	 de	 l’edifici,	 el	 tipus	 de	 contracte,	 la	
durada,	 la	 potencia	 contractada,	 el	 consum	 anual	 actual,	 el	 número	 de	 CUPS	 i	 la	
companyia	contractada.		

 
2. Elaborar	una	document	amb	la	relació	d’entitats	comercialitzadores	d'electricitat	que	
garanteixen	que	el	seu	subministrament	només	procedeix	de	fonts	100%	renovables,	que	els	
tipus	 de	 tarifes	 incentiven	 l’estalvi	 energètic	 i	 econòmic,	 i	 són	 socialment	 i	 ambientalment	
responsables.	
 
3. Presentar	 a	 la	 Comissió	 Informativa	 corresponent	 l’informe	 relatiu	 a	 l’acord	 1,	 i	 el	
document	al	qual	es	fa	referència	en	l’acord	2,	no	més	enllà	del	mes	de	juliol	de	2020.	
 
4. Valorar	 l’informe	anterior	en	la	Comissió	Informativa	corresponent	i,	en	funció	de	les	
capacitats	 i	 ofertes	 empresarials	 i	 les	 possibilitats	 de	 l’Ajuntament,	 iniciar	 els	 canvis	 de	
comercialitzadora	d’energia	en	els	 equipaments	que	 s’hagin	 seleccionat.	 En	 cas	que	aquesta	
contractació	 suposés	 una	 licitació	 pública,	 s’inclourà	 en	 el	 plec	 de	 condicions	 el	 compromís	
ambiental,	social	i	el	fet	de	que	l’energia	sigui	certificada	com	a	procedent	de	fonts	d’energia	
renovables	al	100%.	
 
5. Notificar	 aquest	 acord	 al	 personal	 municipal	 responsable	 dels	 contractes	 de	
subministrament	dels	edificis	i	dependències	municipals.	
 
6. Publicar	aquest	acord	als	mitjans	habituals	de	l’Ajuntament.	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Data	de	Votació:	18	de	juny	del	2020	
	
Resultat:	APROVADA	
	

• þ 	ERC,	Fem	Masnou,	JxCat,	CUP	(	16	vots)	
• ý 		
• ☐PSC,	C’S	(5	vots)	
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