Proposta de moció que presenta Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) sobre col·laboració
amb cooperatives de producció i consum d’energies renovables

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 Rubí va donar suport, amb una moció aprovada el mes passat, al
món de les empreses cooperatives, i que aquesta forma empresarial és la més indicada per
desenvolupar noves formes de producció i consum d’energies renovables, com és el cas de la
cooperativa Som Energia (projecte iniciat el novembre de 2009 per persones vinculades a la
Universitat de Girona que estan reproduint experiències amb èxit en altres països europeus
per promoure la participació activa de la ciutadania en un canvi de model energètic).

Atès que l’Ajuntament de Rubí està desenvolupant el projecte estratègic Rubí Brilla, l’objectiu
del qual és que la ciutat de Rubí esdevingui un referent nacional i internacional en eficiència
energètica i l’ús d’energies renovables en entorns industrials, comercials i domèstics, com a
factor de millora de la competitivitat i millora ambiental del territori.

Atès que el Pacte d’Alcaldes, assumit per l’Ajuntament de Rubí, té entre d’altres objectius
incrementar un 20% l’ús de renovables i eficiència energètica.

Per tot això, el grup municipal d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) proposa al Ple de
l'Ajuntament de Rubí l’acord següent:

Que l’Ajuntament de Rubí, en el marc del desenvolupament del projecte Rubí Brilla, sigui
proactiu en l’establiment de convenis de col·laboració amb cooperatives que, com en el cas de
Som Energia SCCL, estiguin treballant en la producció i consum d’energia renovable i sostenible
per afavorir el canvi del model energètic a la ciutat de Rubí.

Alternativa Ciutadana de Rubí, Rubí 31 de maig de 2012

