MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
REUS ( CUP) PER LA SOBIRANIA I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

L’Ajuntament de Reus disposa de l’Agència Local de l’Energia, un òrgan que coordina
totes les accions en els diferents àmbits energètics en els quals l'Ajuntament de Reus
pot incidir, com ara les dependències municipals, les instal·lacions d'energies
renovables i la promoció de l'eficiència energètica entre la ciutadania. I, que té com a
objectiu principal millorar la qualitat de la ciutat a través de l'impuls de l'ús racional de
l'energia, la promoció de l'estalvi, l'eficiència energètica i les energies renovables.
A tal efecte, el novembre de 2010, l’Agència Local de l’Energia va publicar el Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible, la qual contemplava diferents polítiques orientades
a reduir el consum energètic del Consistori, així com a invertir en la generació
d’energia sostenible, evitant així la dependència energètica.
No obstant, amb el que portem de legislatura con tenim coneixement que l’Ajuntament
hagi fet cap inversió per avançar en els objectius marcats en aquest Pla. És més,
només tenim coneixement del tancament de l’Espai d’Informació Ambiental, que és on
tenia la seu l’Agència Local de l’Energia.
Tenint en compte el gran cost energètic de l’Ajuntament, així com l’origen de l’energia
que es consumeix, l’Ajuntament de Reus ha d’apostar més que mai per polítiques
energètiques que redueixin aquesta dependència i signifiquin una millora de la qualitat
de vida de la ciutadania.
Més enllà dels edificis municipals, l’Ajuntament també ha de tenir el compromís de
fomentar les energies renovables, tant en el sector privat com en les llars, tal i com els
propis objectius de l’Agència Local de l’Energia estableix.
En aquest sentit, és remarcable la iniciativa de la Cooperativa Som Energia, que té per
objectiu canviar el model energètic actual i treballar des de la societat civil –i també hi
podríem comptar les institucions- per assolir un model de producció i consum energètic
100% renovable.
Cal recordar també, que a proposta de la Candidatura d’Unitat Popular, el passat 3 de
juliol es va aprovar al Ple de l’Ajuntament de Reus una moció de suport a les
cooperatives, en el qual el Consistori prenia el compromís “fomentar i impulsar
projectes cooperatius d’economia social com una de les estratègies de la promoció de
l’ocupació i l’economia local”.
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Que l’Ajuntament de Reus estableixi un conveni de col·laboració amb la
cooperativa Som Energia, SCCL per promoure la producció i consum d’energia verda
a la ciutat, seguint els objectius del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible.
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