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CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ,
ICV-EUiA I CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) PER IMPULSAR LA
PROMOCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA VERDA A CERDANYOLA
Atès que el sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de l’Estat espanyol,
es troba en una situació complexa amb un obligat predomini del consum en massa de
combustibles fòssils. Tots els àmbits científics internacionals estan d’acord en que són
aquests els principals responsables del canvi climàtic global.
Atès que l’Estat espanyol té competències totals en matèria d’energia i els successius governs
centrals han perllongat un model energètic insostenible on fins i tot es justifica perllongar la
vida de les actuals centrals nuclears quan existeixen alternatives a la substitució completa
d’aquests perillosos sistemes de producció d’energia elèctrica per energies renovables,
juntament amb un ús més eficient de l’energia.
Atès que l’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou
model energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la realitat del canvi
climàtic. L’autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior –quelcom
a tenir molt en compte en la construcció d’un nou estat- i genera energia elèctrica de forma
descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. D'altra banda, incrementa l'eficiència
energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta l'economia
local; a més, és una eina que, en mans de l'Administració Pública, pot ajudar a pal·liar la
pobresa energètica.
Atès que la situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot un seguit
d’iniciatives que s’inicien l’any 2011, quan des del govern de l'Estat es van aprovar mesures
que van significar 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.
Una clara estratègia per limitar la sobirania energètica tant de la ciutadania com de les
administracions públiques.
Atès que la culminació de les polítiques repressives de l’estat central ha estat el “Real
Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con
autoconsumo y de producción con autoconsumo” on culmina tota aquesta pressió contra les
energies renovables amb la imposició de sancions a la ciutadania que opti per l'autoconsum i

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 30/11
/2017 PUNT 13
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: WCPHT-B3RVO-KZI3O
Data d'emissió: 4 de _2 desembre de _2 2017 a les 10:04:06
Pàgina 2 de _2 3

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ESTAT

APROVAT
01/12/2017 14:29

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1272529 WCPHT-B3RVO-KZI3O F3D2F9DEFD8589D85035019CCC55CB8A6C7899FE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

l'emmagatzematge d'energia, allunyant-se definitivament del model de “balanç net i sobirà”,
energèticament parlant, implantat en molts altres països del nostre entorn.
El govern Espanyol ha creat unes mesures que suposaran 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
Espanyol és 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.
Atès que aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les prioritats de
l'actual administració de l'Estat cap a la potenciació de les grans empreses i oligopolis
energètics, oposada al desenvolupament de polítiques energètiques alternatives, sostenibles,
eficients i que prioritzin el benefici de la ciutadania deixant sense efectes, entre d’altres
l’autonomia local en matèria de subministraments.
Atès que malgrat què les grans companyies energètiques mantenen encara privilegis que les
permeten mantenir les energies renovables en el rang de producció testimonial existeixen
iniciatives que aposten per l’objectiu d’oferir el màxim d’energia renovable, de proximitat i al
mateix preu que l’energia “bruta”, ajudant a transformar el nostre país en un lloc més
sostenible i més respectuós amb el medi.
Atès que el projecte de creació de Som Energia va començar el novembre de 2009 quan un
grup de persones vinculades a la Universitat de Girona varen veure la necessitat de reproduir
experiències exitoses en altres països europeus per promoure la participació de la ciutadania
en un canvi de model energètic. I a partir d’aquí s’engega el procés de creació d’una
cooperativa de consum i producció d’energia verda.
Som Energia és una cooperativa de consum, sense ànim de lucre, d’energia verda que té per
objectiu oferir energia 100% renovable, de proximitat i al mateix preu que l’energia “bruta”, i
ajudar a transformar el nostre territori en un lloc més sostenible i més respectuós amb el
medi.
Som energia procura als seus socis:
a) energia verda i renovable, respectuosa amb el medi i la natura
b) energia de proximitat, amb el consegüent estalvi en transport
c) energia sense ànim de lucre, amb l’estalvi de sobrepreus per a beneficis. Finalment, Som
energia és oberta al fet que els Ajuntaments en formin part i establir-hi convenis de
col·laboració consensuats i a mida.
El Ple ACORDA
Primer.- MANIFESTAR la seva més gran oposició a la política energètica de l’estat
espanyol en especial en allò que fa referència a la penalització de l’autoproducció i
autoconsum d’energia verda i que ha culminat en l’aprovació del Reial Decret 900/2015, de 9
d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les
modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb
autoconsum del qual en demana la seva derogació immediata.
Segon.- INSTAR al govern municipal de Cerdanyola del Vallès a sumar-se al nou canvi de
paradigma energètic avaluant totes les possibilitats de contractació de subministrament
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d'energia verda per aquelles dependències i instal·lacions d'aquest Ajuntament que l’actual
situació contractual li permeti per tal de promoure la producció i consum d'aquest tipus
d'energia al seu municipi amb l’objectiu d’avançar cap a la total sobirania energètica local.
Un possible exemple a seguir en aquesta línia, son els convenis de col·laboració que han
signat molts ajuntament amb la cooperativa Som Energia, SCCL per promoure la producció i
consum d’energia verda.
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Tercer.- Que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ESTABLEIXI un conveni de
col·laboració amb la cooperativa Som Energia, SCCL per promoure la producció i consum
d’energia verda a Cerdanyola.
Quart.- IMPULSAR campanyes informatives per tal de conscienciar a la població de la
necessitat d’avançar en les mesures de consum energètic sostenible i la democratització de
l’energia."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

