Mocio del grup municipal de Compromís d'Esquerres per Figueres per un municipi amb un model
energetic just, sostenible, i participatiu.
En aquests moments en que es donen situacions d'extrema pobresa i precarietat energetica de moltes
families; un any després de que l'Estat Espanyol hagi aprovat el reglament que instaura l'impost sobre el sol
limitant l'autoproduccio d'energia solar per l'autoconsum de les families i les Pimes, en contra del model
energetic que s'esta desenvolupant a tota la Unio Europea; en aquests moments que cal apostar per
empreses socials i sostenibles, creiem que és el moment que l'Ajuntament de Figueres treballi més
decididament per assolir un model energeticament sostenible en tots els ambits al seu abast.
Des de Compromis d'Esquerres per Figueres creiem que les Administracions locals no tenen ni poden quedar
al marge d'aquest canvi. Un nou model energetic per a la nostra ciutat ha d'implicar, sens dubte, diferents
accions, tant per part del propi consistori (edificis municipals, enllumenat public, projectes d'energia renovable,
etc,) com de formacio, promocio i incentius adrecats als nostres ciutadants, comerciants i empreses.
L'Ajuntament de Figueres, per responsabilitat amb la ciutadania que representa, ha de reforcar les actuacions i
els compromisos iniciats en materia de sostenibilitat i energia, i ha d'afrontar, com ja han fet altres municipis, el
repte de la Transicio energetica cap a un model energetic més just, sostenible i democratic, basat en les
energies renovables i que permeti la participacio de la ciutadania en la presa de decisions. Per aixo, Figueres
ha d'impulsar la produccio i el consum d'energies renovables des de l'administracio publica, i fer-ho en
col·laboracio amb les cooperatives de consum i produccio del territori.
Per tot aixo, el Grup Municipal de Compromis d'Esquerres per Figueres - Entesa proposa al ple de
l'Ajuntament de Figueres l'acord seguent:
Primer - Que l'Ajuntament de Figueres, compartint els valors per un nou model energetic just, sostenible i
participatiu, informi i faciliti als titulars dels contractes de llum a qui l'Ajuntament facilita suport economic contra
la pobresa energetica la possibilitat de migrar els seus contractes cap a cooperatives de consum i produccio
d'energies renovables.
Segon - Estableixi i promogui acords de col·laboracio en materia d'estalvi energetic pels Ciutadans,
comunitats de propietaris, empreses, centres educatius, etc.
Tercer - Programi un progressiu procés de contractacio del subministrament pels equipaments municipals,
escoles, habitatges socials, i enllumenat etc. procedent d'energia 100% renovable i d'economia social, i
d'estalvi i eficiencia energetica del municipi.
Quart - Redacti i porti al Ple municipal un Pla Director per abastir els equipaments municipals de serveis
d'autoconsum i produccio d'autoconsum (ampliant els projectes ja previstos de sostres amb plaques solars,
plantes de biomassa i altres), d'acord amb els plans de sostenibilitat existents aixi com el full de ruta del
projecte Imagine.
Cinque - Estudiï formules de participacio entre l'Ajuntament i cooperatives de consum i produccio d'energies
renovables per desenvolupar projectes de produccio d'energies renovables en el nostre municipi, o de
proximitat, impulsant el canvi de model energetic del nostre pais, amb sintonia als compromisos per combatre
el canvi climatic i els interessos dels oligopolis energetics, i en defensa dels consumidors.

