
 
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ  PER ADHERIR-SE A 

L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’ENERGIA 

PÚBLICA 

La transició energètica s’està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els compromisos de 

reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és l’argument suficient per iniciar 

aquest procés de transició energètica i descarbonització de l’economia; el model energètic 

actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones molt elevats. 

En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a l’accés 

a l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la petita i mitjana 

empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de 

consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del consum de combustibles fòssils per la 

producció d’electricitat, de calor i per desplaçar- nos, a la transformació dels nostres edificis, la 

modernització de la xarxa de distribució, i a desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de 

manera més efectiva. 

Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius concrets pels 

anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu. Actualment el Govern 

de l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant aquesta normativa, que es 

afectarà molt directament. 

Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen un paper clau en aquest procés. Els 

ajuntaments no poden continuar actuant només com a consumidors d’energia, i han de liderar 

la transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors d’energies renovables, tenir 

capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització d’energia 

verda pels seus consums i els de tercers. 

Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt especialment en 

relació al sistema elèctric, requereix una profunda reforma del model actual per finalitzar amb 

l’actual situació d’oligopoli elèctric que ha generat preus elevats i manca de transparència. A 

banda de totes les mesures que caldrà adoptar en relació a la producció d’energia, és molt 

necessari afrontar canvis estructurals en la regulació de les xarxes elèctriques, i que 

l’administració pública pugui participar en les activitat de transport d’energia i operació de tot 

el sistema. En aquest sentit, i pel que a municipis es refereix, s’han d’adoptar mesures que 

afavoreixin i permetin la municipalització de les xarxes de distribució d’electricitat, tal i com es 

fa en altres països d’Europa. 

És per això que neix l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública 

La finalitat de l’Associació és difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques 

de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin 

encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model 

energètic just, democràtic i sostenible. 

 



 
 

Per a la consecució de la finalitat esmentada, l’AMEP durà a terme les activitats següents: 

Creació d’una línia comunicativa pròpia. 

Organització de jornades, seminaris i cursos. 

Creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis. 

Recolzar i participar en iniciatives dels municipis per difondre i promoure la     titularitat, la 

propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia     elèctrica. 

Impuls d’iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre les finalitats de     l’associació. 

Col·laboració i participació en xarxes nacionals, estatals i internacionals. 

Incidir en les polítiques públiques relatives a l’energia. 

Creació d’un centre de recursos o base documental d’experiències, iniciatives o     estudis. 

Realitzar serveis d’assessorament tècnic i assistència jurídica i administra 

Realitzar serveis d’assessorament tècnic i assistència jurídica i administrativa als     municipis 

per assolir la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de     distribució 

d’energia elèctrica. 

Sol·licitar ajuts i subvencions en nom propi o dels municipis associats, o altres     formes de 

col·laboració, per finançar les activitats de l’associació i dels municipis     per l’assoliment de les 

finalitats esmentades en aquest article. 

Totes aquelles altres activitats destinades a la consecució de la finalitat esmentada en aquest 

article. 

Per tot aixo el ple municipal de Mollet del Valles..  

Primer.- Suggerir  a l'ajuntament de Mollet del Valles    adherir-se a l’Associació de Municipis i 

Entitats per l’Energia Pública, amb la prèvia tramitació del procediment legalment previst  

Segon .- Notificar l’adopció dels següents acords a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació 

de Barcelona, al Consell Comarcal del Vallès Oriental , a la Xarxa per la Sobirania Energètica i a 

l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública, Mollet Pel Futur  PAH de Mollet. 

 

 

Mollet del Valles   24 de Novembre  de 2020 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


