
 

MOCIÓ D’ERC: SOBRE ENERGIA SOSTENIBLE  I SOCIALMENT 
RESPONSABLE 

 

VOTACIÓ: la proposta FOU APROVADAPER UNANIMITAT el 29 de març de 2016 

 

Que vol dir energia sostenible i socialment responsable? 

Un dels paràmetres més determinants a l’hora de contractar energia per part del consistori 
és el cost econòmic. Certament aquesta és una dada important sobretot tenint en compte la 
limitació de recursos que, com a conseqüència de la crisis iniciada el 2008, tenen quasi tots 
els ajuntaments. Però precisament aquesta llarga i persistent crisis ha acabat penalitzant 
durament amplis col·lectius de la població provocant-ne l’exclusió social d’una part. Els 
efectes s’han concretat en l’anomenada pobresa energètica que impedeix a molts ciutadans 
fer front als pagaments dels rebuts provinents del seu consum energètic.  

Nosaltres entenem que, sense desestimar el cost econòmic de l’energia, cal aportar altres 
consideracions en la valoració dels contractes energètics. Un requeriment que cal introduir i 
valorar com a essencial és que l’origen de l’energia contractada sigui totalment provinent de 
fonts renovables. Aquesta és una condició indispensable si pretenem actuar amb eficàcia i 
amb rapidesa contra el canvi climàtic. El segon element essencial, retorn social o socialment 
responsable, que ha de figurar en els plecs de condicions per contractar energia és el 
compromís que l’empresa concessionària adquireix en fer front als casos de pobresa 
energètica. Retorn social també implica lluitar decididament contra el fenomen conegut 
popularment com de portes giratòries. En aquest cas també cal introduir alguna clàusula en 
els plecs de condicions per afavorir aquelles empreses comercialitzadores o distribuïdores 
que no tenen casos de polítics ex-ministres que s’incorporin com a assessors a la companyia. 

Compliment de la Moció del Canvi Climàtic aprovada en el Ple del 26 de gener 

En el passat Ple del més de gener el grup municipal Som de Castellar va presentar una moció 
que demanava donar suport a la Declaració de Paris relativa al canvi climàtic i instar a les 
administracions a donar suport i recursos per lluitar contra aquest gran repte del segle XXI.  

El suport a aquella moció va ser per unanimitat de tots els grups del consistori. 

En base a aquella moció i la seva acceptació màxima creiem que la moció que avui 
presentem pot ajudar decididament a aquell propòsit ja que el que es pretén es contractar 
energia provinent únicament de fonts renovables. 

Lluita contra les portes giratòries 



 

Optar per una energia sostenible i amb retorn social també té la pretensió de lluitar 
clarament contra les anomenades portes giratòries. 

El fenomen conegut popularment com de portes giratòries funciona amb molta freqüència a 
la política espanyola. De fet, des dels governs de Felipe González, José María Aznar y José 
Luis Rodríguez Zapatero, bona part dels ex-ministres ingressen com a consellers en les 
empreses energètiques que, paradoxalment, han estat privatitzades, per acció o 
consentiment, pels governs dels quals han format part. En la majoria dels casos, els 
candidats no tenen els coneixements necessaris ni la formació adequada per formar part de 
consells d’administració d’empreses energètiques i, per això mateix, no sembla justificable la 
quantia dels sous que perceben. 

De fet el Parlament Europeu ha aprovat recentment investigar l’ús de les anomenades 
portes giratòries per part d'exministres d’ estats membres de la Unió Europea en els consells 
d'administració de grans empreses energètiques i l'existència de "pràctiques oligopolítiques" 
per part d'aquestes. 

En la mesura que els ciutadans apostin per opcions com les proposades es redueix la 
possibilitat que el fenomen de les portes giratòries vagi augmentant. 

És més car el kw si es contracta energia atenent principalment a l’energia sostenible i amb 
retorn social? 

La contractació d’energia sostenible i amb retorn social té molts aspectes que val la pena de 
valorar. Com, per exemple, el polític (lluita contra les portes giratòries), el social (companyies 
o empreses que afrontin amb recursos, sensibilitat i interès aquest aspecte) i la sostenibilitat 
de l’energia que subministren. Però en el cas que només es vulgui fer una valoració 
exclusivament econòmica val la pena recordar que actualment en el mercat hi ha 
companyies que responen als anteriors requeriments sense que el preu per kw sigui més car 
que la resta de companyies elèctriques. No obstant aquesta es una qüestió que no ha de ser 
essencial en la contractació dels servei. 

Possibilitat de beneficis socials 

Alguns Ajuntaments que ja han fet el pas de contractar l’energia elèctrica amb empreses 
amb energia sostenible i retorn social disposen d’acords que possibiliten ajuts amb usuaris 
amb dificultats per fer efectiu el pagament de rebuts. La implicació social d’aquestes tipus 
d’empreses permet afrontar la lluita de la  pobresa energètica amb més possibilitats d’ajuda 
que les companyies tradicionals. Les situacions extremes en que algunes persones tenen 
dificultats per fer front als pagaments derivats de l’ús d’energia elèctrica, especialment a 
l’hivern, tenen més possibilitats de trobar solucions amb aquestes empreses. En alguns casos 
s’han acordat solucions, amb la implicació dels Ajuntaments respectius, que permeten 
atenuar o eliminar les situacions més greus. La seva predisposició en ajudar i col·laborar, 
amb les persones afectades, permet sovint trobar solucions imaginatives. Una de les formes 



 

d’ajuda es anar, de manera gratuïta, al domicili de l’afectat i fer un informe de la manera de 
reduir la despesa energètica. Fer pagaments a terminis o que sigui l’Ajuntament qui li faci un 
tracte econòmic especial són possibilitats que es poden tractar en el marc de la col·laboració 
entre les tres parts. 

Té costos econòmics el canvi de proveïdor d’energia elèctrica? 

No hi ha costos econòmics pel que fa a canvi de subministrador d’energia elèctrica. 

Oportunitat per abordar el compliment de la Llei 24/2015 

L’article 6.1 de la Llei 24/2015 relativa a Pobresa Energètica diu “Les administracions 
públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de 
subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts 
a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els 
apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.” Sembla que, de 
moment, aquests ajuts els suporten únicament els ajuntaments. O almenys això es el que és 
desprèn de la nota de premsa del 3 de març del 2016 del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental. En aquesta mateixa nota també es formula la petició que les subministradores 
destinin un 2% de la seva facturació a un fons per afrontar la pobresa energètica. 

Es evident que la solució del problema recau més en les companyies distribuïdores que en 
les comercialitzadores. Però, en qualsevol cas, aquestes empreses són les millors 
posicionades per afrontar aquest requeriment ja que fa temps que donen la possibilitat a 
que els seus cooperativistes i socis, voluntàriament, facin aportacions extres, establertes per 
la companyia, que tenen com a destí afrontar aquest tema. En aquest sentit aquestes 
empreses ja disposen d’un fons per abordar, totalment o parcialment, la demanda dels 
ajuntaments i, tanmateix ja tenen redactats uns convenis marc per eradicar la pobresa 
energètica. 

MOCIÓ SOBRE ENERGIA SOSTENIBLE I AMB RETORN SOCIAL 

ATÈS que l’energia sostenible permet beneficis immediats i d’importància pel que fa al canvi 
climàtic. 

ATÈS que l’energia sostenible i amb retorn social no persegueix finalitats lucratives i 
s’implica en els aspectes socials de la població amb risc d’exclusió residencial. 

ATÈS que l’energia sostenible i amb retorn social pot possibilitar algunes avantatges pel 
que fa al tractament de la pobresa energètica i per tant té uns continguts molt més socials 
que les companyies elèctriques de la competència. 

ATÈS que contractar l’energia sostenible i amb retorn social no significa un cos més alt pel 
que fa a la factura elèctrica del municipi. 



 

Atès que contractar l’energia sostenible i amb retorn social implica lluitar indirectament 
contra l’abús de les anomenades portes giratòries. 

ATÈS que contractar l’energia sostenible i amb retorn social implica exemplaritat i un model 
a seguir per als castellarencs. 

Atès que l’energia sostenible i amb retorn social, per concepció social i per disponibilitat de 
recursos, poden afrontar millor que ningú la llei 24/2015 

A l’Ajuntament Ple es proposa l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Crear una comissió de treball que permeti confeccionar plecs de condicions i 
requeriments que serveixin per contractar l’electricitat on el cost econòmic no sigui l’únic 
requisit a tenir en compte. Factors com el subministrament  d’energia sostenible o els 
aspectes socials de la població i/o dels seus treballadors tindran una importància molt 
determinant en la selecció final. 

 La comissió estarà format per tècnics especialitzats de l’ajuntament i un regidor de 
cada grup municipal. 

 La comissió podrà recavar la participació ocasional d’experts exteriors així com 
recopilar informació, opinions, document si experiències per incorporar a les 
conclusions 

 Les conclusions s’hauran de formular en el termini de tres mesos. 

 Si l’opció adoptada pel grup de treball és la licitació el consistori podrà incloure en 
les bases de licitació elements que prioritzin les energies renovables, la lluita contra 
la pobresa energètica i les portes giratòries. 

 Si la licitació s’ha de plantejar en àmbits supramunicipals les conclusions de la 
comissió es faran arribar a l’organisme que tingui la responsabilitat de confeccionar 
un nou conveni. 

SEGON.- En el cas que la comissió de treball informi favorablement que, amb les fórmules 
acordades pel grup, l’Ajuntament de Castellar contracti una energia sostenible i amb retorn 
social tindrà els efectes següents: 

 Evidenciar amb aquesta proposta concreta el compromís del consistori en la lluita 
pel Canvi Climàtic. 

 Transmetre a la societat castellarenca que és possible un model energètic renovable, 
eficient, social i equiparable en termes econòmics.  

 Impulsar, amb l’exemplaritat, que els castellarencs tenen la possibilitat i l’oportunitat 
que el seu consum elèctric provingui exclusivament d’ energies verdes. 



 

 Traslladar a la societat castellarenca el compromís del consistori en la lluita contra 
l’abús de les portes giratòries i l’oligopoli energètic existent. 

 Compromís de l’ajuntament a estudiar, conjuntament amb l’empresa adjudicatària, la 
possibilitat de disminuir o eliminar els efectes negatius que la pobresa energètica 
genera en les persones i famílies amb pocs recursos. 

TERCER.- Si les aportacions d’aquesta Comissió de Treball són jutjades com a útils i 
convenients es proposarà la seva continuïtat en altres àmbits i matèries del consistori 
avaluant concessions que tinguin sempre una activitat vinculada als aspectes de 
sostenibilitat i retorn social. 

 

INTERVENCIONS 

El regidor Sr. Josep M Calaf,  per ERC intervé per explicar la moció, dient que un dels 
paràmetres més determinants a l’hora de contractar energia per part del consistori és el cost 
econòmic. Certament aquesta és una dada important sobretot tenint en compte la limitació 
de recursos que, com a conseqüència de la crisis iniciada el 2008, tenen quasi tots els 
ajuntaments. Però precisament aquesta llarga i persistent crisis ha acabat penalitzant 
durament amplis col·lectius de la població provocant-ne l’exclusió social d’una part. Els 
efectes s’han concretat en l’anomenada pobresa energètica que impedeix a molts ciutadans 
fer front als pagaments dels rebuts provinents del seu consum energètic.  

Nosaltres entenem que, sense desestimar el cost econòmic de l’energia, cal aportar altres 
consideracions en la valoració dels contractes energètics. Un requeriment que cal introduir i 
valorar com a essencial és que l’origen de l’energia contractada sigui totalment provinent de 
fonts renovables. Aquesta és una condició indispensable si pretenem actuar amb eficàcia i 
amb rapidesa contra el canvi climàtic. El segon element essencial, retorn social o socialment 
responsable, que ha de figurar en els plecs de condicions per contractar energia és el 
compromís que l’empresa concessionària adquireix en fer front als casos de pobresa 
energètica. 

Hi ha empreses que comercialitzen energia elèctrica sense ànim de lucre, és a dir, no tenen 
com a finalitat essencial el rendiment econòmic de l’empresa i la distribució de beneficis 
entre els seus accionistes. La implicació social d’aquestes tipus d’empreses permet afrontar 
la lluita de la  pobresa energètica amb més possibilitats d’ajuda que les companyies 
tradicionals. 

Aquestes empreses han decidit ser un actor conscient i proactiu pel que fa a la problemàtica 
social de la pobresa energètica.  

Per una banda es consideren implicats en les directrius de la Llei 24/2015 de la Generalitat 
de Catalunya:  les comercialitzadores han de garantir el subministrament a les persones en 



 

situació de pobresa energètica; això vol dir que abans d’efectuar qualsevol tall de 
subministrament, contacten amb els Serveis Socials del municipi del client, per tal de 
verificar si ens troben davant un cas de pobresa energètica. 

Per una altra banda, disposen d’una tercera part del donatiu voluntari per destinar a les 
accions que desenvolupen per respondre a les situacions de pobresa energètica. 

Així, han aprovat  que, en el cas que la persona consumidora es trobi en aquesta condició no 
exigiran el cobrament de les factures durant el primer any. 

Acords amb ajuntaments en relació amb la pobresa energètica 

Amb la voluntat de ser actors enxarxats i construir engranatges per fer front als casos de 
pobresa energètica, més enllà d’actuar en consonància amb la legislació, aquestes empreses 
estan fent convenis de col·laboració amb els ajuntaments. 

Aquests acords es basen en la premissa d’establir un contacte directe entre serveis socials 
del municipi i elles per detectar les situacions de pobresa energètica i traslladar els 
contractes cap a l’empresa per garantir-ne el subministrament en tot moment. 

El municipi es fa càrrec dels deutes que puguin incórrer les persones cobertes pel conveni, i 
al mateix temps aquestes empreses faciliten la formació en aquesta matèria al personal 
tècnic de l’ajuntament, organitzacions i associacions locals, i també la realització 
d’optimitzacions dels contractes de llum que generin un estalvi que pugui derivar-se a la 
gestió de la pobresa energètica per part del consistori. 

A dia d’avui ja s’han signat convenis d’aquestes característiques amb l’Ajuntament de 
Martorelles i el d’Arbúcies. I ja hi hagut una primera formació a personal tècnic, Creu Roja i 
Caritas, a Arbúcies 

Així, actualment tenen dos canals d’acció. Per una banda el desplegament dels propòsits de 
la Llei 24/2015  i l’ús que es fa del donatiu voluntari. 

I una de les empreses manifesta que el donatiu, ara per ara, permet suportar els 
impagaments de les persones sòcies de l’empresa que malauradament pateixen aquesta 
situació de pobresa energètica i oferir formació tècnica als ajuntaments amb els qui signen 
els acords de col·laboració. 

Aquesta moció creiem que també va en la direcció del compliment de la Moció del Canvi 
Climàtic aprovada per unanimitat en el Ple del 26 de gener i presentada originàriament per 
Som de Castellar-PSC. 

Optar per una energia sostenible i socialment responsable també té la pretensió de lluitar 
clarament, encara que també humilment, contra les anomenades portes giratòries. Aquesta 



 

és una pràctica que adquireix cada cop més rellevància i que no ajuda gens a veure la 
política com una activitat que pot i ha d’ajudar a la població. Mes aviat al contrari 

Intervé per Som de Castellar-PSC, el regidor Sr. Aleix Canalis,  per dir que tenint en compte 
el redactat final de la moció presentada pel grup municipal d’ERC s’ha vist substancialment 
modificat fins i tot en el títol, gràcies en part a les nostres aportacions, el nostre vot serà 
favorable. 

Malgrat no entenem el capteniment del regidor ponent de la moció en farcir les exposicions 
de motius de reiteracions, barreges de conceptes que, no sempre estan ben definits i 
preguntes retòriques, entenen que no fan més que desfigurar i fer més confús el contingut 
de les mateixes, compartim l’esperit de les resolucions i creiem que poden ajudar a obrir una 
nova etapa en la confecció dels plecs de licitació en aquest Ajuntament. 

Per Decidim Castellar, el regidor Sr. Joan Moyà,  manifesta que des de Decidim estem 
contents per partida doble amb aquesta moció, per un cantó perquè obre la porta a sortir 
d’empreses monopolístiques, en aquest cas en el sector de l’energia, i sumar-se a propostes 
que siguin referents en el nostre territori a nivell de sostenibilitat i bones pràctiques. I per 
l’altre cantó estem molt satisfets amb els canvis que s’han afegit a la moció per tal de fer-la 
viable. I ens sembla especialment interessant que s’obri l’opció de crear un espai per 
treballar sobre quins criteris, relacionats amb la sostenibilitat i la justícia social, es poden 
posar sobre la taula. tot cercant possibilitats que suposin, a la llarga, un guany per a totes 
nosaltres i per la vila. 

Entenem que amb aquesta aportació que fèiem des de Decidim obrim també la porta a 
poder discutir a través d’aquest model les adjudicacions futures que s’hagin de fer des de 
l’Ajuntament, i per tant obrir la possibilitat de plantejar alternatives potents i valentes a 
sectors estratègics, seguint l’exemple que estan duent a terme altres municipis del Vallès, 
com Ripollet o Cerdanyola. Per tot això el nostre vot serà favorable. 

S’obre un torn de replica amb el Sr. Josep M Calaf,  d’ERC que intervé de nou per replicar en 
el sentit de manifestar que si  s’està d’acord amb els objectius és fàcil saber el com fer-ho. 

El Sr. Alcalde,  intervé per dir, al Sr. Calaf, en relació a la pobresa energètica, que les 
empreses subministradores per normativa han de crear un fons per atendre aquestes 
situacions d’emergència, que no es tracte de donacions voluntàries i que en tot cas és 
l’Administració qui ho ha de vetllar de que aquesta obligació es compleixi. 

El Sr. Josep M Calaf,  ERC, torna a intervenir per dir que en realitat les grans companyies 
s’han mostrat molt poc col·laboradores, i que en el cas de Som Energia això ha estat diferent. 

A continuació intervé la regidora Sra. Gloria Massagué,  Som de Castellar-PSC, per explicar 
que des de la regidoria s’ha contactat amb totes les companyies subministradores, i que 



 

“som energia” va respondre igual que la resta de companyies, en el sentit que la obligació 
d’assumir les factures impagades era de l’Administració. 


