Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 13‐10‐2014
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP I EL REGIDOR NO
ADSCRIT CARLES BONAVENTURA PERQUÈ ELS CIUTADANS NO HAGIN
D’ASSUMIR LA INDEMNITZACIÓ PEL CESSAMENT DEL PROJECTE CASTOR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Dimecres de la setmana passada, la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament
de Catalunya va aprovar una proposició del grup parlamentari de CiU per reclamar
al govern espanyol que els ciutadans no hagin d’assumir la indemnització derivada
del cessament de l’activitat de la plataforma gasista Castor.
La decisió del govern espanyol de fer assumir als ciutadans, a través d’un augment
en el rebut del gas durant un període de 30 anys, la indemnització de 1.350 milions
d’euros que l’Estat ha decidit donar a Escal UGS ha provocat la indignació de la
immensa majoria de la societat. Per altra banda, cal denunciar també que, després
de veure la inviabilitat de continuar el projecte Castor, el govern espanyol hagi
decidit deixar‐lo aturat, tot esperant què passarà en un futur incert, en lloc d’optar
per desmantellar la plataforma i tranquil·litzar els veïns de la zona, que han hagut
de suportar totes les problemàtiques i perjudicis, terratrèmols inclosos, que ha
comportat aquest macroprojecte de magatzem a les Terres de l’Ebre.
Cal tenir en compte que, si ens basem en les dades del consum de gas a l’Estat
espanyol, una cinquena part de la factura del Castor (el 20%) l’hauran d’abonar els
ciutadans catalans, ja que Catalunya concentra la major part del consum de gas a
l’Estat, concretament un 21,4% del total. Si agafem les xifres de l’any 2013, a l’Estat
espanyol hi ha uns set milions i mig de consumidors de gas en l’àmbit domèstic,
però aquest només suposa un 20% del consum total de gas, ja que els 5.000 clients
industrials concentren gairebé un 63% del consum. En aquest aspecte, Catalunya
també és líder en el consum de gas industrial a l'Estat. En conclusió, i com passa
sempre, els catalans seran els més perjudicats per les decisions polítiques i
econòmiques del govern espanyol i els que hauran de pagar més.
A més, i tal com es va dir dimecres passat al Parlament de Catalunya, cal tenir en
compte que hauríem de valorar en 3.000 milions d’euros el cost real que hauran de
pagar els consumidors, ja que als 1.350 milions de la indemnització s’han de sumar
els interessos que generarà l’operació i els 110.000 euros que es van pagar
inicialment per contracte a Escal UGS (participada en un 66,7% per l’empresa ACS
del conegut i mediàtic Florentino Pérez).
De la mateixa manera que la Generalitat ha decidit impulsar mesures jurídiques en
defensa dels consumidors i per denunciar l’acord polític que van signar l'Estat i la
concessionària de Castor –en què cal recordar que l’empresa no tenia cap
responsabilitat en el contracte firmat i que en cas de negligència els costos els
havien d’assumir els consumidors–, creiem que l’Ajuntament de Girona s’hauria
d’afegir a aquesta iniciativa en defensa dels ciutadans de Girona, que, com el
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conjunt dels catalans que consumeixen gas, es veuran obligats a assumir els costos
d’aquesta indemnització absolutament injusta i abusiva.
En aquest sentit, cal denunciar que a l’Estat espanyol determinats lobbies
econòmics es beneficiïn del favor polític del govern de torn; és a dir, que quan els
negocis els surten bé s’enriqueixin sense assumir cap risc i que, quan els van
malament, no es vegin abocats a la fallida i al tancament perquè troben l’empara de
l’executiu estatal, que compensa les seves pèrdues a costa d’esprémer i castigar el
contribuent.
El Parlament de Catalunya ja va aprovar en sessió plenària del 21 de novembre de
2013 una moció que reclamava al govern espanyol l’aturada del projecte Castor i
el desmantellament de la plataforma, i també que es depuressin les
responsabilitats tècniques i polítiques, una iniciativa que l’executiu de l’Estat va
ignorar.
En l’esmentada moció també es va demanar al govern de l’Estat a instar al Banc
Europeu d’Inversions a iniciar investigacions sobre la tramitació i continguts del
projecte Castor i avaluar si hi havia hagut deficiències i manca de transparència.
Entre d’altres qüestions, la moció també reclamava l’actuació de la Comissió
Europea a fi i efecte d’avaluar i verificar si s’havien produït activitats
incompatibles. D’altra banda, des de diverses poblacions catalanes es va produir
una onada de solidaritat en forma de mocions en suport als ciutadans i ciutadanes
de les poblacions afectades, principalment Alcanar i Vinaròs, que van haver de
patir moviments sísmics provinents de la central del projecte Castor.
En aquest sentit, hem de celebrar que ara es reclami evitar, també des de la cambra
catalana, que el pagament de la indemnització recaigui sobre el conjunt dels
consumidors. Creiem, però, que amb això encara no n’hi ha prou i que des del món
municipal caldria sortir en defensa dels ciutadans dels nostres pobles i ciutats, els
quals, si no s’hi posa remei, i en uns moments de crisi dramàtica com els actuals,
també en matèria energètica com tots sabem, es veuran obligats a assumir els
costos del fracàs d’aquesta operació politicoeconòmica madrilenya, en què ACS
obté un benefici sense assumir cap cost i a sobre, quan les coses no surten bé, és
indemnitzada a costa dels consumidors. Una situació similar s’ha reproduït en
d’altres activitats econòmiques com ara el financer, privatitzar els guanys i
socialitzar les pèrdues. Davant d’aquesta situació tant injusta proposem l’adopció
dels següents:

ACORDS:
1.‐ Que l’Ajuntament de Girona, en defensa dels consumidors de la nostra ciutat,
s’afegeixi a la iniciativa aprovada pel Parlament de Catalunya perquè els ciutadans
no hagin d’assumir la indemnització derivada del projecte Castor.
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2. Que l’Ajuntament de Girona s’adhereixi a l’acord del Parlament de Catalunya del
passat 21 de novembre del 2013, en què es reclamava al govern espanyol l’aturada
del projecte Castor i el desmantellament de la plataforma.
3.‐ Que es trameti aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació
de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència
perquè es faci arribar al conjunt de municipis de Catalunya i es puguin afegir a
aquesta proposta.
4.‐ Que es faci arribar aquest acord al president del govern espanyol, senyor
Mariano Rajoy.

Girona, 13 d’octubre del 2014

Biel de Montserrat i Valls
En representació del grup municipal de la CUP

Carles Bonaventura i Cabanes
Regidor no adscrit (Reagrupament)

