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MOCIÓ PER DONAR SUPORT I COL·LABORAR EN  EL PROJECTE LOCAL DEL BANC
D’ENERGIA DE L’HOSPITALET.

Atès que la lluita contra la pobresa energètica que afecta la nostra societat ha de ser un dels
reptes de les diferents Administracions Públiques.

Atès que  hi ha moltes famílies que no poden pagar les factures de llum, gas, o aigua.

Atès que les principals causes de la pobresa energètica se sintetitzen en tres eixos: baix
nivell de renda, increment continuat dels preus de l’energia i la baixa qualitat de l’edificació.

Atès que l’Associació Banc d’Energia,  és una entitat  sense ànim de lucre amb l’objectiu
d’establir  un  lligam  entre  la  promoció  de  l’estalvi  i  l’eficiència  energètica  i  l’atenció  a
persones  i/o  famílies  que  pateixen  o  són  vulnerables  a  la  problemàtica  de  la  pobresa
energètica.

Atès  que  un  dels  objectius  d’aquesta  associació  és  el  disseny,  la  coordinació  i  la
dinamització del procés de creació de seccions locals del Banc d’Energia.

Atès que el projecte relatiu a la creació de les seccions locals del Banc d’Energia pretén:

a) Ajudar al canvi vinculat a la consciència energètica sobre estalvi i eficiència.

b) Contribuir als objectius de sostenibilitat energètica i ambiental demandats per la soci-
etat.

c) Generar recursos solidaris compartint  els estalvis derivats de les accions d’estalvi
energètic per destinar-los a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, de ma-
nera que serveixin tant per a la seva millora energètica com per a la formació i parti -
cipació.

d) Ser un centre de recursos, així com una oportunitat per connectar el món universitari
(R+d), joves professionals, etc. amb les oportunitats d’acció d’ambdós camps, social i
energia

e) Dur a terme funcions d’Observatori Català de la Pobresa  Energètica.

Atès que ajuntaments com Sabadell, Esplugues de Llobregat, Premia de Mar, Vilanova i la
Geltrú... estan impulsant el banc d’energia als seus municipis.

Atès que en aquest projecte també col·laboren diferents administracions com la Diputació de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, fundacions,
ONG’s i entitats ecologistes.

El  Ple  de  l’Ajuntament  de  L’Hospitalet  a  proposta  del  Grup  Municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:

Primer.- Que l’Ajuntament estableixi una col·laboració amb l’Associació Banc d’Energia per
desenvolupar a l’Hospitalet de Llobregat el projecte de la secció local del Banc de l’Energia,
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per tal de relacionar les polítiques ambientals i d’eficiència energètica amb la problemàtica
social associada a la pobresa energètica.

Segon.- Donar a conèixer el projecte de Banc de l’energia a famílies, empreses,  autònoms,
escoles i entitats.

Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a l’As-
sociació Banc d’Energia, a la F.A.V. de l’Hospitalet, a CCOO i UGT de l’Hospitalet, a PIMEC i
AEBALL de l’Hospitalet, a La Saboga, a les seccions sindicals de l’Ajuntament de l’Hospita-
let.


