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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER CONTRACTAR L’ELECTRICITAT 
MUNICIPAL AMB ENERGIA 100% RENOVABLE, FOMENTAR LA PRODUCCIÓ I 
CONSUM D’ENERGIA VERDA, I ASSOCIAR-SE A LA COOPERATIVA SOM 
ENERGIA 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Atès que: 

• L’actual model energètic basat en combustibles fòssils és insostenible i es fa 
necessari caminar cap a un model d’estalvi, d’eficiència, d’energies netes i 
d’autoconsum. El canvi de model energètic en un país ric en sol i vent és una qüestió 
de respecte al medi ambient, però també és una opció pel canvi del model productiu 
que ens permet democratitzar l’accés a l’energia i la seva producció. Així 
s’aconsegueix que el model de societat sigui més democràtic, sense el control i 
dirigisme de les grans corporacions amb ànim de lucre que tenen greus efectes sobre 
els preus dels subministraments i la pobresa energètica, com s’ha fet cada cop més 
evident darrerament. 

• Les administracions públiques estan al servei de la ciutadania i, per tant, estan 
obligades a implementar mesures per impulsar un model energètic renovable, eficient 
i a mans de la població; afavorir el creixement d’una economia més social i solidària; 
i trencar l’oligopoli energètic existent. 

• Un pas important que es pot donar des de l’Ajuntament és contractar els serveis 
energètics d’edificis i equipaments municipals i enllumenat públic a una empresa que 
compleixi amb tots aquests objectius. 

• A Catalunya hi ha la cooperativa sense ànim de lucre Som Energia. Va néixer l’any 
2010 a Girona amb l’objectiu de seguir les passes d’iniciatives com Ecopower 
(Flandes), Enercoop (França) o Greenpeace Energy (Alemanya) i oferir als seus socis 
i sòcies la possibilitat de consumir energia 100% renovable a un preu similar al de 
l’electricitat convencional, així com desenvolupar projectes rendibles d’energies 
renovables com ho són la fotovoltaica, l’eòlica, biomassa, biogàs i minihidràulica. 

• Actualment, Som Energia ja supera els 31.000 socis i sòcies i 44.000 contractes, té 
al voltant de 40 administracions sòcies i 50 que en són clientes (entre les quals 
ajuntaments com els de Girona, Sant Celoni, Sant Cugat, Gualba, Els Guiamets...) 

• Som Energia no només ofereix a les administracions una contractació d’electricitat 
100% renovable, sinó que va més enllà i inclou aspectes per fomentar la formació i 
la divulgació del canvi del model energètic actual i la participació en l’economia del 
bé comú entre la població del municipi. 

• A més de ser una companyia sense ànim de lucre, disposa d’un programa per lluitar 
contra la pobresa energètica, comprometent-se a no tallar la llum per impagament a 
aquelles persones que pateixin pobresa energètica i porta a terme mesures per 
fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica als seus usuaris i usuàries. 

• Som Energia és una cooperativa, és a dir, una empresa gestionada democràticament 
pels seus socis i sòcies. Les cooperatives aporten un valor afegit al sistema 
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econòmic: creen ocupació estable i de qualitat i permeten als ciutadans tenir una 
influència directa als assumptes del mercat que els afecten. 

(Més informació: http://ca.support.somenergia.coop/article/216-un-ajuntament-pot-
contractar-la-llum-a-som-energia, http://ca.support.somenergia.coop/article/217-quines-
condicions-he-de-tenir-en-compte-com-a-ajuntament-abans-de-contractar-lelectricitat) 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. L’Ajuntament es farà soci de la cooperativa Som Energia, SCCL, en un termini 
màxim de 2 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, amb tal de poder 
contractar-ne el subministrament elèctric. 

2. L’Ajuntament iniciarà un procés de traspàs progressiu dels subministraments 
energètics que en depenen (edificis i equipaments municipals, enllumenat 
públic...) cap a energies renovables, adjudicant-ne els contractes de 
subministrament a la cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de 
lucre Som Energia, que garanteix el subministrament d’energia 100% provinent 
de fonts renovables, o a altres cooperatives sense ànim de lucre que també el 
garanteixin. 

3. L’Ajuntament establirà un acord o conveni de col·laboració amb la cooperativa 
Som Energia per fomentar i promoure la producció i consum d’energia verda al 
municipi i el canvi de model energètic, i per estudiar com fer front a situacions de 
pobresa energètica. 

4. L’Ajuntament, juntament amb Som Energia, impulsarà una campanya per 
informar la ciutadania dels avantatges, la conveniència i la necessitat d’apostar 
decididament per un canvi de model energètic basat en el consum d’energies 
100% renovables. 

 

Premià de Dalt, Països Catalans, 3 de febrer de 2017 
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 
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