
Per un subministrament elèctric just i sostenible

El Plenari de l'Ajuntament de Pedreguer debatrà el 28 d'abril de 2016 l'adscripció a la Central de 
Contractació de la Diputació d'Alacant. Aquesta afirma ser un servei per «centralitzar la 
contractació i/o celebrar acords marc per a obres, servicis i subministraments de les entitats locals 
de la província d'Alacant i els seus ens dependents». Que a la pràctica es traduiria, segons ells 
mateixa afirmen, en «Obtenció de millors preus i condicions contractuals per economies d'escala, 
simplificació de la tramitació administrativa, reducció del temps d'adquisició, tramitació de 
contractes».

Tot i que l'adhesió en si a la central de contractació no suposa el compromís de contractar  
mitjançant aquesta, és un tràmit previ encaminat a fer-ho. I el fet que es debata en aquest Plenari ve 
donat perquè hi ha un acord de subministrament elèctric subscrit entre la Diputació d'Alacant i les 
companyies Iberdrola i Gas Natural al qual les entitats es poden subscriure fins al pròxim 28 de 
maig.

El fet que la Diputació tinga un servei dedicat a gestionar contractacions de serveis pels 
Ajuntaments no és en si mateixa ni bo ni roin. Això depén dels interessos que es defensen i quina 
política de serveis públics es duu a terme. En eixe sentit, és sobradament conegut els interessos  
allunyats del poble que han defensat històricament les diputacions provincials, companyies com  
Iberdrola i Gas Natural, així com la relació de portes giratòries entre aquestes mateixes empreses i 
institucions.

Per últim, cal afegir que la proposta de preus oferida per la central de contractació de la Diputació 
d'Alacant mitjançant Iberdrola, no és molt més econòmica que altres opcions, i que cal tindre una 
anàlisi de les instal·lacions per tal de poder decidir quina proposta tarifaria és més beneficiosa per a 
l'Ajuntament de Pedreguer.

Per tant, cal que l'Ajuntament de Pedreguer no tinga en compte únicament el factor preu (que 
també), si no s'hi està fomentant un model energètic o altre, si fomenta l'economia social i/o local o 
l'economia de les grans empreses privades, així com les necessitats que té com a institució.

Per tot això, el Plenari de l'Ajuntament de Pedreguer adopta els següents ACORDS:

1- L'Ajuntament de Pedreguer durà a terme una auditoria energètica per tal d'avaluar l'estat de les 
seues instal·lacions i les necessitats energètiques de cara a trobar la millor solució en termes 
econòmics, ecològics i de justícia social.

2- L'Ajuntament de Pedreguer estudiarà l'opció de contractar el subministrament elèctric mitjançant 
cooperatives de consum d'energia verda, com per exemple Som Energia. Evitant en la mesura del 
possible contractar el subministrament amb Iberdrola.

3- L'Ajuntament de Pedreguer estudiarà la possibilitat de crear una cooperativa de consum d'energia
verda a escala municipal, i es compromet a fomentar l'ús d'aquestes per part del poble de Pedreguer.

4- L'Ajuntament de Pedreguer sol·licitarà a la Diputació d'Alacant que oferisca la possibilitat de 
contractar serveis de subministrament elèctric mitjançant cooperatives de consum d'energia verda.


