MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ DE PRODUCCIÓ I CONSUM D'ENERGIA VERDA A
L'HOSPITALET

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, amb
caràcter retroactiu.
Atès que el govern espanyol, amb el “Real Decreto sobre las condiciones técnicas,
administrativas y económicas que regulan el autoconsumo eléctrico”, pretén imposar
càrrecs als ciutadans que opten per l'autoconsum i l'emmagatzematge d'energia, i
s'allunya del model de “balanç net” implantat en molts altres països del nostre entorn.

Donat que aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen 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,
eficients i que prioritzin el benefici de la ciutadania.

Atès que, malgrat aquesta situació en què els oligopolis energètics encara mantenen
privilegis negatius per 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 l'Hospitalet va donar suport, amb una moció aprovada el 28
de febrer de 2012, al món de les empreses cooperatives com a organitzacions
democràtiques, sostenibles, que promouen l'ocupació estable i de qualitat, la
responsabilitat social, l'arrelament al territori i la màxima implicació en el
desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els
col·lectius més desfavorits. Que davant dels límits del sistema capitalista liberal, les
cooperatives són empreses que conjuguen les necessitats de les persones i les
necessitats d'obtenir beneficis, i que quan aquests arriben, els beneficis no es destinen
a enriquir una sola persona, sinó que per llei es reinverteixen en el creixement de la
pròpia empresa i es reparteixen entre les persones sòcies.

Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet està adherit al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses
promogut per la Comissió Europea, per l'estalvi energètic i el foment de les energies
renovables per al 2020, i que pretén impulsar des del món local, a través del Pla

d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), l'assoliment del triple 20: reduir un 20% les
emissions de gasos amb efecte hivernacle, millorar un 20% l'eficiència energètica i
incrementar un altre 20% l'ús d'energies renovables.

Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet, també forma part de diferents iniciatives
relacionades amb el concepte de Smart City, que cerca desenvolupar serveis i
solucions innovadores, eficients, de valor tecnològic per potenciar un urbanisme
sostenible i que millori la vida de la ciutadania, que inclogui també l'estalvi energètic i
en la reducció d'emissió de CO2 mitjançant un consum energètic intel·ligent i de
proximitat, com el que suposa la implantació d'energies renovables.

Donat que diferents ajuntaments catalans ja s'han associat i han establert col·laboració
amb cooperatives d’energia, entre ells els municipis d'Arenys de Munt, Girona o Sant
Celoni. Que aquest últim, a més, ha estat el primer ajuntament que ha establert
directament contractes amb aquest tipus de cooperatives pel subministrament
d'energia verda.
Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa al Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet
l'acord següent:

Primer. Que l'Ajuntament de l'Hospitalet estableixi convenis de col·laboració amb
cooperatives d’energia verda, per promoure la producció i consum d'aquest tipus
d'energia a la ciutat de l'Hospitalet.
Segon. Estudiar el funcionament i les possibilitats de contractació del subministrament
proporcionat per cooperatives d'energia verda per totes les dependències i
instal·lacions depenents d'aquest Ajuntament, de manera progressiva, fins assolir el
100%.

Tercer. Que l'Ajuntament faci ús de les eines, canals i recursos dels que disposa per
posar en marxa campanyes d'informació, difusió i promoció activa de l'energia verda i
les cooperatives que en produeixen entre la ciutadania.
Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Federació d'Associació de Veïns de
l'Hospitalet, i a l'entitat La Saboga.

