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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 8
d'abril de 2021, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a
reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat
amb l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal ERC i CUP,
amb el text següent:
“18. Moció dels grups municipals ERC i CUP en suport a les energies
renovables

Per fer-ho, hem de passar d’un model energètic centralitzat i basat en els estocs de
combustibles fòssils i no renovables (carbó, petroli, gas i urani), per avançar
decididament cap a un nou model digitalitzat i basat a captar els fluxos naturals
d’energia renovable (sol, aigua i vent), on la ciutadania ha de tenir un paper central
com a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia. Un model de
distribució i equilibri territorial, al servei de les persones, no de l’oligopoli energètic.

Montserrat Febrero i Piera

És amb aquest objectiu que s’aprova el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, que s’emmarca en la Llei
de Canvi Climàtic al Parlament de Catalunya el 2017 i totes les directrius europees al
respecte, inclosa la Winter Package.
Malgrat el decret, semblava buscava facilitar la transició a la societat cap a les energies
renovables facilitant-ne els tràmits per la seva implantació, i promovent així el
lideratge de Catalunya en la reconversió energètica, de facto, ha servit per recuperar
antics projectes eòlics aturats arran la crisi econòmica del 2008, i també per sumarne de nous, als mateixos territoris promoguts pels oligopolis, generant una nova
situació de desequilibri territorial i malestar per part dels municipis i la ciutadania.
Tampoc podem obviar la preocupació de molts ajuntaments, especialment els més
petits, que s’han vist superats davant l’allau de propostes per la exigència de donar
respostes en forma d’al·legacions, amb una minsa estructura de personal, sovint no
especialitzat. El document aprovat doncs, no contempla criteris territorials ni escolta
la veu dels municipis que reclamen la creació de criteris d’integració paisatgística, que
protegeixi els espais agraris, i fomenti la participació la seva participació.
Són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les opinions dels
ajuntaments i no perpetuar una situació d'indefensió on es situen actualment, perquè
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La transició energètica té un paper destacat davant els reptes de la crisi climàtica que
vivim. Des de Catalunya hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir
els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030.
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no contempla l’actual decret, la participació dels Ajuntaments en la planificació de la
implantació d'energies renovables.
Per tots aquests motius, a proposta dels grups municipals d’ERC i de la CUP
S’acorda:
1- Reiterar l’aposta de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per les energies
renovables, com a eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de
dependre de les energies d’origen fòssil i nuclear.
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2- Demanem al govern de la Generalitat que fixi el mapa d'energies renovables
per a cada territori de distribució d’energies renovables en funció de la capacitat
de producció i consum de cada zona, compensant aquells territoris que
produeixen més energia renovable de la que consumeixen.
3- Demanar al govern de la Generalitat la modificació urgent i immediata del
decret 16/2019, per acabar d’establir i comunicar els criteris socials,
paisatgístics, mediambientals, agrícoles i d'equilibri territorial, i la paralització
de totes les tramitacions fins que aquests estiguin aprovats i publicats.
4- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa
i Coneixement, que estableixi la participació dels municipis en tots els òrgans
d'informació i de presa de decisió relativa a la ubicació d'instal·lacions
energètiques al seu terme municipal.
5- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa
i Coneixement, la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per als municipis,
gratuït, amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la tramitació de
qualsevol projecte d'implantació energètica que considerin que no s'ajusta als
interessos públics del municipi.
6- Establir com a base de qualsevol projecte de renovables al municipi la protecció
de l’interès públic, els espais agrícoles i l’equilibri territorial. L'aprofitament i
gestió de l'entorn natural del terme municipal, l'aprofitament d'infraestructures
ja existents, la participació dels municipis, la priorització dels projectes
relacionats amb l'autoconsum davant els oligopolis, la distribució de proximitat
i en la dinamització del primer sector.
7- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, i a les diferents empreses que han presentat i presentin projectes
al nostre municipi.
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier
Miquel i Pons, (CUP)
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Abstencions, José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs)
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Vots en contra: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa
Maria Martin Santiago (Força Corbera),
S’adopta l’acord per majoria absoluta”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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