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CERTIFICO:
Que, pel Ple de l’Ajuntament en sessió Ordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2021,
entre d’altres, es va adoptar l’ACORD següent:
DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC CONTRA LES LINIES DE
MOLT ALTA TENSIO (MAT)
Antecedents:
Des de finals de juliol fins ara el grup empresarial Forestalia ha traslladat dues propostes de
línies MAT que afectarien a la comarca del Baix Llobregat. Una es va publicar al BOE el 28
de juliol i és un macroprojecte energètic, de titularitat privada i d'ús exclusius del seu
promotor, amb diverses centrals eòliques i solar i amb una nova línia de molt alta tensió que
creuaria el sud de Catalunya, des de Batea fins a Begues. En concret, la MAT, que tindrà
180 quilometres només a Terres de l'Ebre, Tarragona i Penedès, travessa vuit comarques
catalanes. 1 al Baix Llobregat afectaria a les poblacions de Vallirana i Begues. És un
projecte creat a esquenes del territori i no s'ha deixat marge a les administracions afectades.
L'altra proposta de MAT, tot i que no s'ha publicat al BOE, entraria a Catalunya per Maials,
prop de Lleida, i en el seu traçat entre Hostalets de Pierola i Rubí afecta a municipis com
Esparreguera i Abrera. Aquests fets han motivat molt malestar a nivell territorial i creat un
rebuig frontal dels municipis afectats i el posicionament contrari de la majoria de partits
polítics. Denunciem que partim del mateix model de producció i de distribució d'energia que
tenim ara: en grans oligopolis, amb grans centres de producció allunyats dels centres
de consum. Un model caduc que deixa els beneficis en mans de pocs que paguem entre
tots. Un model de competència privada que obre la porta a un escenari de competència
entre grups privats que pot acabar amb un impacte molt elevat sobre el territori amb un gran
impacte ambiental, paisatgístic, agrícola, econòmic i en la ciutadania. Un model que no
dóna resposta als reptes globals que afronta el planeta contra el canvi climàtic ni als
principis que promou l' Agenda 2030.
L'alternativa és impulsar les energies renovables, que no es pot fer d'esquena al territori i
encara menys en funció d'interessos privats. No podem acceptar la destrucció del nostre
territori per maximitzar els interessos econòmics de les empreses privades d'aquests
projectes. Cal un model de producció d'energia distribuïda, democratitzada i propera a les
àrees de consum, evitant les concentracions de producció en determinats territoris, que
produeixen un elevat impacte acumulatiu i generen un important cost en el transport.
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Vist això, proposem que el ple del mes de Novembre de l'Ajuntament de Gavà aprovi els
següents:
ACORDS
1.- Manifestar-se rotundament contrari al trinxament del territori provocat per la instal·lació
de línies de molt alta tensió
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2.- Mostrar el disgust cap a l'oligopoli elèctric que en aquests moments domina tot el mercat
de l'energia, afavorint l'increment de preus del consum a canvi de sucosos beneficis dels
membres dels seus consells d'administració.
3.- Mostrar-se d'acord en impulsar les energies renovables, sempre d'acord amb el territori, i
avançar cap a un nou model de producció d'energia distribuïda, democratitzada i propera a
les àrees de consum, de forma que l'energia sigui produïda «prop de cada casa».
4.- Informar del resultat de la votació a la ciutadania a través dels mitjans municipals.
Resultat votació: Aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables dels regidors/es
dels grups municipals del PSC, ERC, PODEMOS i JUNTS, cap vot en contra i l’abstenció de
Cs i del PP.
I I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit
de Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projecció de la
Ciutat,a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.
Gavà, a data de la signatura digital
Vist i plau

Secretària general
MARIA EUGENIA ABARCA MARTINEZ
26 de novembre del 2021
12:06:43

Tinent d'alcaldessa de l'Àmbit de Governança, Gestió Interna,
Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projecció de la Ciutat
JORDI TORT REINA
26 de novembre del 2021
12:20:15
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