PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTEN EN JUNTA DE
PORTAVEUS ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, ERC-MES-MDCAVANCEM-AM I EL PDECAT, PERQUÈ LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ESTABLEIXI UNA MORATÒRIA A LA TRAMITACIÓ DE NOUS PROJECTES
D'ENERGIA EÒLICA FINS A L'APROVACIÓ D'UN NOU PLA DE L'ENERGIA

Ningú pot posar en dubte la solidaritat de la província de Tarragona en el
desenvolupament energètic del país. Aquest territori acull gran part de la
generació energètica, tant a nivell eòlic (en quantitat de parcs, aerogeneradors i
megawatts instal·lats), en energia Nuclear acollint quatre centrals nuclears,
tres en actiu i una en fase de desmantellament , la qual no conclourà més enllà
del 2030, i en el gran volum de generació mitjançant combustibles fòssils.
La balança energètica està clarament decantada cap el sud de Catalunya i de
retruc l’impacte mediambiental i paisatgístic que això comporta, essent
totalment desequilibrat respecte la majoria d’altres territoris.
Si bé som conscients que el recurs eòlic és un sector energètic que cal explotar
de forma centralitzada per tal d’evitar la generació mitjançant altres tecnologies,
més contaminants i perilloses, també és ben cert que aquest recurs s’ha
d’emmarcar dintre d’un context amb d’altres tecnologies també renovables i
sota models d’explotació molt més eficients com seria la generació distribuïda,
fomentant l’autoconsum i la creació d’agències locals/comarcals i generant
electricitat de proximitat, per evitar al màxim grans xarxes de distribució i costos
mediambientals.
Així doncs, davant la més que possible proliferació de sol·licituds pel
desenvolupament de parcs eòlics de menys de 10 MW, atenent al model i
procediment del Decret 147/2009, o d'altres noves ampliacions dels parcs
eòlics existents, sol·licitem analitzar detalladament l’estat actual d’aquestes
sol·licituds i en tot cas aturar-les abans d’arribar al punt d’irreversibilitat en la
corresponent implantació.
Es imprescindible disposar dels temps necessari per treballar per a que
disciplines com l’energia, el medi ambient, la qualitat de vida i l’economia local
s’ entenguin de manera conjunta. I així poder dissenyar les polítiques
territorials, ambientals i socials que encaixin amb les polítiques energètiques
locals i nacionals, aplicant valors sostenibles i moderns, per no patir les
conseqüències que té l’actual model energètic actual sobre l’economia, el medi
ambient i el territori
El Consell Comarcal del Baix Camp, va aprovar en la seva sessió plenària del
21 de febrer del 2017, una moció presentada d'igual contingut i forma que la
present.
Per tots aquests motius es proposa a la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de
Reus l’adopció dels següents ACORDS:

Primer: Sol·licitar explícitament una moratòria en el desenvolupament i
tramitació de nous parcs eòlics a la comarca del Baix Camp, així com a la resta
de Catalunya.
Segon: Instar a la Generalitat de Catalunya , a aprovar, dins del marc del Pacte
Nacional per a la Transició Energètica un Pla d’Energia on s’entengui l’energia
com un servei bàsic. Un model de desenvolupament energètic, que s’allunyi de
les pràctiques especulatives i que afavoreixi els desplegament de totes les
energies renovables sota el marc de la generació distribuïda o d’autosuficiència
connectada. Preveient el tancament de les centrals nuclears a la fi del seu
cicle.
Tercer: Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, Diputació
de Tarragona, ICAEN (Institut Català d’Energia), a la Direcció general
d’Energia, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis
de Catalunya i al Consell Comarcal del Baix Camp.

