MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER RUBÍ (VR) PER INCLOURE
CLÀUSULES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA EN EL PLEC DE
CONDICIONS DE L’ADJUDICACIÓ DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ

VEÏNS PER RUBÍ (VR)

El Grup Municipal Veïns per Rubí, d’acord amb el que estableix l’article 13 del
Reglament Orgànic Municipal, presenta la següent moció per escrit per via
correu electrònic, per a la seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els últims anys, des de l’inici de la crisi econòmica l’any 2008, l’anomenada
Gran Recessió, hem vist com les desigualtats han augmentat de manera
alarmant a la nostra societat, i com s’ha incrementat el nombre de ciutadans
afectats per l’anomenada pobresa energètica, un concepte que no l’havíem
sentit en els mitjans de comunicació massius fins que la magnitud de la crisi
econòmica ha portat a una situació límit a milions de famílies.
Pot dir-se que una llar està en situació de pobresa energètica quan és incapaç
de pagar una quantitat de serveis d’energia suficient per a la satisfacció de les
seves necessitats domèstiques i/o quan es veu obligat a destinar una part
excessiva dels seus ingressos a pagar la factura energètica del seu habitatge.
Cal recordar especialment que, a Espanya, el mercat energètic està controlat
per un oligopoli del qual formen part Gas Natural, Endesa i Iberdrola, que
controlen el 90% del mercat elèctric espanyol, segons la Comisión Nacional de
la Energía.
Aquest oligopoli, i la manca de competència real en el sector, afecta
directament als ciutadans, usuaris de la distribució elèctrica com a bé de
primera necessitat, i a les empreses, siguin grans, mitjanes o petites, ja que
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aquesta situació que fa incrementar els preus afecta greument la competitivitat
d’aquestes.
Altrament, els últims anys hem vist com aquestes companyies s’han convertit
en refugi d’ excàrrecs polítics, formant part de les anomenades portes
giratòries, convertint-se aquestes companyies elèctriques en un contrapoder
molt perillós per la independència del poder legislatiu i executiu i, per tant,
posant en risc el mateix concepte de democràcia.
Les administracions públiques estan obligades a disposar dels mitjans
adequats a través de les seves polítiques per protegir els interessos generals.
Segons diferents estudis realitzats, entre un 5 i més d’un 10% de famílies es
podrien trobar en situació de pobresa energètica i, per aquest motiu, les
administracions públiques han d’assumir la seva responsabilitat per garantir
que els ciutadans puguin viure dignament, però no hem d’obviar que, davant la
situació d’oligopoli tolerat de les empreses elèctriques, i amb uns beneficis molt
elevats producte, en part, d’aquesta situació avantatjosa en el mercat elèctric
espanyol, hem de corresponsabilitzar amb totes les conseqüències a aquestes
empreses per no permetre situacions de vulnerabilitat per no poder pagar el
rebut elèctric.
En aquest sentit, diferents ajuntaments estan actuant per tal d’incidir a través
dels plecs de condicions dels contractes de subministrament d’energia elèctrica
per tal de lluitar contra la pobresa energètica, a més de plantejar-se, en alguns
casos, la creació d’empreses públiques distribuïdores d’energia elèctrica. Cal
recordar que, en el cas de l’Ajuntament de Barcelona, aquesta iniciativa ha
rebut el suport de diferents grups municipals, teòricament, molt allunyats
ideològicament.
Volem recordar que el Ple de l’Ajuntament de Rubí, a la seva sessió del mes
d’octubre del 2015, va aprovar per Junta de Portaveus una moció a proposta
d’AUP per estudiar la inclusió de clàusules socials als plecs de condicions dels
contractes de l’Ajuntament de Rubí.
Atès que el contracte actual pel subministrament d’energia elèctrica en baixa
tensió per l’Ajuntament de Rubí, signat amb GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA S.A. està en situació de pròrroga fins al 6 d’abril del
2017, i admet una última pròrroga fins al 6 d’octubre de 2017.
Atès que la facturació de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. amb
l’Ajuntament de Rubí l’any 2016 va ser superior a 1,5 milions d’euros.
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Per tot això, el Grup Municipal VR proposa al Ple els següents,

ACORDS

1- Instar al govern municipal a la redacció d’un conveni contra la pobresa
energètica d’obligat compliment per a les empreses que resultin
adjudicatàries del subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió,
que garanteixi que cap família estigui en aquesta situació per motius
econòmics.
2- Instar al govern municipal a incloure aquest conveni al plec de
condicions per a la pròxima licitació d’aquest contracte, havent
comprovat que compleix amb totes les garanties legals, per tal de
dificultar les possibles impugnacions per part d’algunes empreses
distribuïdores d’energia.
3- Instar al govern municipal a incloure, complint la Llei de Contractes del
Sector Públic, criteris de puntuació, en una oferta tècnica a la licitació del
servei, que puntuïn més a aquelles empreses que garanteixin un volum
d’energia elèctrica superior procedent de fonts renovables.
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