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MOCIÓ INSTANT AL GOVERN DE L'ESTAT A LA REFORMA DEL MERCAT ELÈCTRIC PER
ABARATIR EL COST DE LA LLUM, L'ELIMINACIÓ DE LES PORTES GIRATÒRIES AIXÍ
COM INSTAR A L'AJUNTAMENT A PROMOURE UNA OPERADORA ENERGÈTICA
MUNICIPAL I RECLAMAR A LES COMPANYIES ENERGÈTIQUES INVERSIONS PER
EVITAR TALLS DE SUBMINISTRAMENT.

Atès que el preu de la llum ha anat pujant en els darrers anys, arribant a màxims aquest mes
de gener on el preu del Kw/h ha pujat més d’un 30% en plena onada de fred i pandèmia de la
Covid-19.
Atès que la pujada de l'electricitat s'ha convertit en un problema en moltes llars perquè moltes
famílies no poden fer front al rebut de la llum.
Atès que aquest preu alt del rebut de la llum està comportant, per una banda, menys consum,
per no deixar de pagar les factures i per una altra un endeutament de les famílies en situació de
vulnerabilitat.
Atès que segons un l'informe de Pobresa energètica a l'Estat Espanyol de l'Associació de
Ciències Ambientals (ACA) el 40% de la població pateix pobresa energètica.
Atès que segons dades de l'Eurostat, Espanya és el quart país de la Unió Europea amb
l'electricitat més cara.
Atès que segons una enquesta realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) la despesa
de les famílies en electricitat ha un augmentat més d'un 50% en els darrers deu anys.
Atès que l'Estat Espanyol és un dels països amb salaris més baixos, més precaris i amb més
atur.
Atès que la pujada dels preus de l'electricitat també afecta a l'economia i la competitivitat de les
empreses, comerços i autònoms.
Atès que les diferents regularitzacions del sector elèctric no ha protegit els interessos dels
ciutadans, ni han proporcionat un marc efectiu per impulsar inversions de transició energètica
per avançar cap a un model energètic democràtic i sostenible basat en les energies renovables.
Atès que les grans corporacions elèctriques l'any 2019 van tenir uns beneficis de 4.983 milions
d'euros.
Atès que una investigació de la revista "La Marea" revela que més de 175 càrrecs públics, entre
ells 24 exministres han tingut o tenen càrrec a les principals empreses energètiques
espanyoles.
Atès que les portes giratòries preocupen a la societat des del moment en què poden donar lloc
a situacions de conflicte d'interessos o de tràfic d'influències, afavorint que el càrrec públic
anteposi el seu interès personal a l'interès general durant l'exercici de les seves funcions.
Atès que a la nostra ciutat patim talls de llum que estan ocasionant perjudicis i múltiples
molèsties als veïns i veïnes, comerciants i empreses.
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Atès que el ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet va aprovar parcialment una moció per millorar la
qualitat de les infraestructures de subministrament i distribució d'electricitats a l'Hospitalet i va
rebutjar amb els vots del govern la creació d'una operadora energètica.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya
ACORDA
PRIMER.- Instar al govern de l'Estat a la reforma del sistema de tarifa elèctrica per fer-la més
transparent, estable, predicible, promoure la competitivitat de la indústria i abaratir el cost del
rebut de la llum
SEGON.- Instar al govern de l’Estat a modificar la llei 3/2015, de 30 de marzo, “reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado” per acabar amb les portes
giratòries.
TERCER.- Instar al govern de l'Estat a baixar l'IVA en la factura de l'electricitat i promoure un
paquet d'ajudes directe per compensar la pujada de la llum.
QUART.- Instar a l'equip de govern a iniciar els tràmits per tal de crear una operadora
energètica municipal tal com s'estableix en el Pacte de Ciutat.
CINQUÈ.- Instar novament a les companyies energètiques a realitzar les inversions
necessàries en les infraestructures de subministrament i distribució d'electricitat de l'Hospitalet
per evitar talls, caigudes i desconnexions.
SISÈ.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la FAV i
a les A.VV de l’Hospitalet, al president del Govern d'Espanya, a la ministra de Transición
ecològica y reto demográfico, als grups polítics del Congrés dels Diputats, del Senat, del
Parlament de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

