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10.4. Moció que presenten el regidors no adscrits per reforçar la implantació de
les energies renovables a Sant Pere de Ribes.
Els regidors no adscrits, Xavi Pascual i Jaume Torras, abans Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenten aquesta moció al Ple de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes per a la seva aprovació, si s’escau, i per enfortir la implantació
de les energies renovables al nostre municipi i així, seguint la dita, solucions locals per
problemes globals, col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic que amenaça el
benestar de tota la ciutadania.
En el seu moment, al setembre del 2019, el plenari municipal va provar la moció pel
Pacte per la Sostenibilitat, que va presentar el Grup Municipal d’ERC. La moció
proposava que en uns mesos fos aprovat un document amb un conjunt d’acords i
accions a realitzar, per tal d’aconseguir fer de Sant Pere de Ribes un municipi
plenament sostenible. Tot seguint els principis bàsics que ens marquen les polítiques
europees amb l’horitzó 2030.
El cert és que per diverses raons, la principal, la crisi sanitària, han impossibilitat fer
aquest document, atès que no s’han fet les necessàries trobades de debat amb tots
els actors implicats, tant del sector públic com del privat, tot per aconseguir un consens
ple de tota la societat a Sant Pere de Ribes.
Els regidors que presentem aquesta moció, ja hem presentat d’altres mocions, amb el
principi de fer propostes per avançar en el camí a la sostenibilitat, tot desitjant fer el
Pacte per la Sostenibilitat que tant necessari és. El canvi climàtic és una realitat que ja
està provocant canvis en el nostre entorn i evidencia que calen fer canvis dràstics en el
nostre model energètic, i això ja ningú ho qüestiona.
Per tal d’avançar en el camí a la sostenibilitat, en el camí de l’eficiència energètica, cal
actuar ja.
Proposem crear una línia de subvencions per a les instal·lacions fotovoltaiques de
particulars per l’autoconsum, que complementin les subvencions ja existents de l’IBI, i
que podrien ser de 100€ per kw instal·lat fins un màxim de 15.
Proposem fer instal·lacions fotovoltaiques en totes les teulades dels edificis
municipals, posar aerogeneradors en els conjunts d’il·luminació de les rotondes i altres
possibles i atorgar subvencions per canviar a contractes de subministrament amb
companyies que garanteixin que el 100% de l’energia necessària per complementar la
generada pels sistemes fotovoltaics, tingui origen verd certificat.
I, tanmateix, incentivar l’ús de les teulades comercials per instal·lar sistemes de
plaques fotovoltaiques o establir acords per fer instal·lacions municipals en aquestes
teulades.
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Per tal de desenvolupar i gestionar totes aquestes accions, i d’altres possibles,
proposem crear l’Agència Municipal de l’Energia, amb les competències adients per
ser el motor del canvi en el model energètic del nostre municipi.
Per tal de donar un impuls a la implementació de les energies renovables i reforçar les
accions que ja s’estan fent, els regidors no adscrits, Xavi Pascual i Jaume Torras,
proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
1-Crear una línia de subvencions per a particulars que facin instal·lacions
fotovoltaiques pel autoconsum i contractin empreses d’energies renovables, que
complementaran les bonificacions fiscals ja existents.
2-Fer instal·lacions fotovoltaiques a totes les teulades municipals.
3-Crear l’Agència Municipal de l’Energia.
4-Notificar aquests acords al Consell Comarcal i al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El regidor Sr. Jaume Torras i Roca defensa la moció.
Es produeix un debat.
El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció per unanimitat dels vint-i-un membres
que la composen.
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