ACTA0005/XJONAMA

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Exp. Núm : 12142016000059
Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi de Verificació electrònic: a658563c-847d-486c-85cc-d82675e670e5

CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 22 de febrer de 2017
(PLE2017000002), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
3.1.- MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
A LA COOPERATIVA "SOM ENERGIA" (X2016020612)
«Està demostrat que l'actual model energètic basat en combustibles fòssils és del tot
insostenible. Per això hem de ser capaços com a societat d’avançar cap a un canvi en el
model energètic, un canvi impulsat a partir d’un model renovable que fugi del control de les
grans corporacions. Un nou model que a més permeti transitar cap a una situació
d’autosuficiència on la riquesa que deriva de la producció energètica quedi redistribuïda
entre la ciutadania. Aquest model ha d’anar en paral·lel a una societat que transiti d’una
economia de la propietat cap a una economia que posi l’accent en l’ús compartit i el
cooperativisme.
Per tot plegat, des de les administracions públiques s'haurien d'implementar mesures
encaminades a impulsar aquest canvi de model energètic renovable, eficient i en mans de la
ciutadania; afavorint el creixement d’una economia més social i solidària i trencant
l’oligopoli energètic existent actualment.
SOM ENERGIA és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. Les
seves activitats principals són la comercialització i la producció d’energia d’origen
renovable. La cooperativa està als serveis dels socis de manera eficient, transparent i
responsable. A més, i en cas d’estar interessats en contractar l'energia amb aquesta
cooperativa, el procés és ràpid i senzill.
Per a ser soci cal fer una aportació de 100 euros al capital social, una sola vegada, sense
quotes i retornable en la seva totalitat en el cas que es deixi de ser soci de la cooperativa.
SOM ENERGIA va iniciar la seva activitat l’any 2010 inspirada en les moltes cooperatives
energètiques existents ja llavors a Europa.
El nostre grup entén que un pas que es podria fer des del nostre Ajuntament per avançar i
col·laborar en aquests objectius energètics seria el de donar-se d’alta en la cooperativa.
El Ple municipal acorda:
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AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es doni d’alta com a soci de la cooperativa SOM
ENERGIA.»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/ValidarDoc.jsp
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I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 23 de febrer de 2017
Vist i plau,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

CPISR-1 C Carles Ros i
Arpa

CPISR-1 Josep Melcior
Muñoz Ayats
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