PROPOSTA D'ACORD DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) DE
SUPORT

I
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INICIATIVES

DE

PRODUCCIÓ

LOCAL

D'ENERGIES SOSTENIBLES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Els successius Informes del Panell Intergovernamental d'experts sobre Canvi
Climàtic de les Nacions Unides, no poden ser més explícits i afirmen que
l'escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien els augments
observats de la temperatura dels oceans, el desglaç generalitzat de les glaceres,
l'augment mundial del nivell de la mar, la disminució de les platges i els creixents
desplaçaments de població per catàstrofes "naturals".
El diagnòstic del problema s'associa al model de consum energètic clarament
insostenible, basat en l'abús de combustibles fòssils i l'emissió de gasos amb
capacitat per a modificar els vectors ambientals.
Conscients d'això, molts municipis, han dut endavant iniciatives en els darrers
anys per promoure i reduir el consum energètic, fer-ne un ús més eficient i reduir
al màxim les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Molts ajuntaments també han signat compromisos públics i han realitzat plans
energètics locals per poder iniciar les accions necessàries per tal d'assolir aquests
objectius. Un exemple és el Pacte dels Batlles per l'energia sostenible que
estableix un compromís de reducció d'emissions del 20% i de consum del 20%
d'energia renovable pel 2020, i que va ser signat per 5.780 municipis d'Europa.
La consciència i el compromís social i ambiental en les Administracions Públiques
han de ser elements fonamentals i transversals en les decisions polítiques. Per
això, en la mesura que puguem, cal apostar per promoure projectes empresarials
o cooperatius, compromesos amb el bé comú i l'interès general, i deslligar-nos
progressivament de les empreses amb escassa o nul·la consciència social i
ambiental, o que mantenen pràctiques comercials i polítiques èticament
qüestionables aquí o en qualsevol racó del món.
El govern de l'Estat Espanyol ha creat unes mesures que suposen la paralització
de les inversions en energies renovables, s’han imposat llindars de potència per a

les instal·lacions d’energies renovables, ha retallat les primes que reben les
renovables, i ha introduït efectes retroactius en les primes cobrades fins al dia
d’avui. Tot plegat, no només ha demostrat que el govern de l'Estat Espanyol es
incapaç de fer una política industrial estable a llarg termini, sinó que ha posat en
evidència que només li interessa fer política de cara a la galeria per amagar el
que realment fa: una política clarament al servei dels oligopolis energètics i no
pas al benefici de la ciutadania.
Davant d’aquesta situació, des de Catalunya i les administracions locals només
ens queda una solució: fer una llei d’energies renovables que possibiliti
que el nostre país pugui caminar cap a la independència energètica i
crear un nou teixit industrial basat en les tecnologies per aprofitar els fluxos
energètics biosfèrics. Malgrat aquesta situació on els oligopolis energètics encara
mantenen privilegis fruit de temps passats d’autoritarisme, hi ha iniciatives que
sorgeixen des de la ciutadania que caminen cap a la producció local
d’energia sostenible, com per exemple «Som Energia», a les quals creiem que
l’ajuntament hi hauria de donar suport tal com han fet ja de manera efectiva un
mínim de 25 municipis a Catalunya i 11 mes a la resta de l'Estat Espanyol, entre
ells alguns vallesans com Martorelles, Sant Celoni, Cardedeu, Gualba o capitals
com Girona.
Participant d'aquest tipus d'iniciatives es pot aconseguir disposar d'energia verda
i renovable, respectuosa amb el medi i la natura. Energia de proximitat, amb el
consegüent estalvi en transport. Energia sense ànim de lucre, amb l’estalvi de
sobrepreus per a beneficis. A més es promociona la creació de llocs de treball
relacionats amb l’energia renovable i contribueix a la creació d’una economia
veritablement sostenible.
Cal afegir que aquest tipus d'iniciatives estan obertes al fet que els
Ajuntaments en formin part i establir-hi convenis de col·laboració
consensuats i a mida, col·laboracions que es poden donar en diversos àmbits
com, entre d'altres, la canalització de processos participatius ciutadans per la
priorització de les inversions en matèria d’energies renovables i estalvi i eficiència
energètica del municipi, o col·laboració en matèria de conscienciació energètica
ciutadana i educació dels més joves.

ATESOS:
Atès que a principis de l’any 2011 el govern de l’Estat va aprovar mesures que
significaven la paralització de les inversions en energies renovables i la imposició
de llindars de potència per a les instal·lacions d’aquestes energies, a més de
retallades de les primes que rebien i havien rebut les renovables fins aquell
moment.
Atès que aquestes mesures en matèria de política energètica semblen definir les
prioritats de l’administració de l’Estat cap a la potenciació de les grans empreses i
oligopolis energètics i no per desenvolupar polítiques energètiques alternatives,
sostenibles i que prioritzin el benefici de la ciutadania.
Atès que, malgrat aquesta situació en què els oligopolis energètics encara
mantenen privilegis negatius per a l’avenç de les energies renovables, hi ha
iniciatives que sorgeixen des de la ciutadania que aposten per la producció local
d’energia sostenible.
Atès que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va adherir-se, amb una moció
aprovada el mes de novembre de 2015, a la Xarxa de Municipis per l’Economia
Social i Solidaria.
Atès que l’ Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va aprovar el mes de febrer
de 2016 una moció presentada per l’ equip de govern on, en el seu punt 2, es
compromet a crear durant aquesta «legislatura» un Pla Estratègic Municipal per
donar suport en la implantació dels acords Paris 2015, i on contempla en el punt
3, que promourà i donara suport a projectes d’economia verda i social per a la
creació de nova ocupació i també a projectes d’ autosuficiència energètica i a
aquells lligats amb la participació i l'educació.
Atès que existeixen cooperatives que compren, gestionen i facturen l'electricitat
que usen els seus socis i sòcies, com a comercialitzadora d'electricitat verda,
segons els certificats de garantia d'origen (CNMC).
Atès

que

existeixen

cooperatives

que

produeixen

energia

elèctrica

en

instal·lacions de generació a partir de fonts renovables (sol, vent, biogàs,
biomassa, etc.), finançades amb aportacions econòmiques voluntàries dels socis i
està al servei d'aquests de manera eficient, transparent i responsable.

És per això que el Grup Municipal de la CUP presenta al Ple la següent proposta
d’acord:

Primer.- L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans realitzarà un estudi per
designar una Cooperativa de producció d'energia a partir de fonts renovables, que
al mateix temps compri, gestioni i facturi l'electricitat com a comercialitzadora
d'electricitat verda (segons els certificats de garantia d'origen CNMC), en un
període no superior a 3 mesos des de l'aprovació de la moció.

Segon.- L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans participarà com a soci de la
Cooperativa designada, i en la mesura de les seves possibilitats, a les assemblees
que s'hi convoquin, i així podrà formar part d'un moviment social de
transformació del model energètic.

Tercer.- L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans realitzarà les gestions
necessàries

amb

la

Cooperativa

designada,

per

tal

de

contractar-li

progressivament, en els edificis o instal·lacions municipals, el subministrament
d'electricitat 100% renovable.

Quart.- En el cas que aquesta contractació suposi una licitació pública, s’inclourà
en el plec de condicions el compromís ambiental, social i el fet de que l’energia
sigui certificada com a procedent de fonts d’energia renovables al 100%.

Cinquè.- L'Ajuntament farà públic aquest acord per donar-ho a conèixer i
contribuir d'aquesta manera a la promoció del consum d'electricitat d'origen
renovable.
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