
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida, segons 
l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
CERTIFICO: Que amb data 30 de juny de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
23.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP, DE REBUIG A L’INCREMENT DE LA 
TARIFA ELÈCTRICA  
 
Amb  20 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida, C’s, Comú de 
Lleida, PP i e regidor no adscrit i 7 vots en contra del Grup Municipal del PSC, s’acorda 
aprovar el punt següent:  
 
“1r.  Instar al Govern de l’Estat a modificar la Llei 24/2013 del Sector Elèctric per tal que, 
entre altres aspectes, determinats costos reguladors que determinen part de la factura 
elèctrica com el deute del sistema elèctric, siguin finançats íntegrament a càrrec dels 
Pressupostos Generals de l’Estat.” 
 
Per unanimitat s’acorda aprovar els punts següents  
 
“2n. Instar al Govern de l’Estat a ampliar el termini del bo social elèctric com a mínim 
fins a 30 de setembre de 2021 tenint en compte la situació d’excepcionalitat en que ens 
trobem. 
 
3r. Demanar al Govern de l’Estat i/o al Congrés de Diputats que acordin les mesures i a 
realitzar els canvis normatius necessaris per a la reforma del mercat elèctric amb 
l’objectiu que es garanteixi un preu just del rebut de la llum; evitar increments 
desmesurats que perjudiquen especialment a les famílies més vulnerables i als sectors 
econòmics de les petites i mitjanes empreses.  
 
4t. En la mesura que sigui possible, iniciar des de la Paeria una campanya d’informació 
dirigida a les famílies, comerciants i restauradors de Lleida que expliqui de forma senzilla 
i comprensible la nova tarifa de la llum. 
 
5è. Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, Parlament de 
Catalunya, al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de Catalunya i a les 
entitats municipalistes de Catalunya, PIMEC Lleida, COELL-AMALL, Federació 
d’Hostaleria de Lleida i FAVLL.” 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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