
MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UN ITAT POPULAR 
CAV-POBLE ACTIU (AUP-CAV-PA) PEL SEGUIMENT DEL COMP LIMENT DEL PLA 
DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 I LA SEVA REVISIÓ PE RIÒDICA 
 
 
El mes de novembre del 2016 el ple va aprovar el Pla Director de Rubí Brilla, on  
s’establien els objectius i eixos prioritaris d’actuació del projecte per al període 2016-
2019. Aquest Pla Director també recollia la creació d’una comissió de seguiment amb 
els grups municipals amb representació al Ple i els agents socials i econòmics, però 
mancava concreció de com i amb quina periodicitat seria aquest seguiment. 
 
Els objectius del Pla són: transformar el model energètic actual cap a un de més 
sostenible basat en l'eficiència energètica i l'ús descentralitzat de les energies 
renovables, i complir amb el Pacte d’Alcaldes signat el 2008 que té per objectius 
incrementar un 20% l’ús d’energies renovables, augmentar un 20% l’eficiència 
energètica i reduir un 20% les emissions de CO2 abans de l’any 2020. Més 
concretament, i segons el mateix pla, els objectius específics són: 
 

- La reducció o eliminació de la dependència energètica exterior 
- La millora de la competitivitat d’empreses i indústries 
- Eradicar la pobresa energètica  
- Generar noves modalitats de consum responsable 
- Reduir al mínim les emissions contaminants del municipi 
- Difondre el concepte de cultura energètica 
- Empoderar la ciutadania en qüestions energètiques, en tant que bé universal i 
d’interès general 

 
És per això que en el Pla director Rubí Brilla 2016-2019 es proposaven fins a 46 
accions per assolir aquests objectius, amb una despesa total de quasi bé 3 milions 
d’euros en total. Tanmateix, la tecnologia i els coneixements avui en dia evolucionen 
molt ràpidament i per tant, sovint, els plans que es fan cal anar-los revisant i adaptant, 
especialment quan es tracta de fortes inversions. 
 
Per tot això, proposem els següents acords: 
 

1. Instar a l’equip de govern a convocar anualment la comissió de seguiment, 
concretament cada mes de novembre. L’equip tècnic confeccionarà un informe 
del grau de compliment de les accions aprovades en Pla Director de Rubí Brilla 
2016-2019, especificant detalladament, entre d’altres i si s’escau, les inversions 
realitzades, els retorns econòmics i estalvis energètics derivats de les accions, 
nombre de participants en les diferents accions, tasca de les empreses 
externes contractades, etc. Aquesta comissió de seguiment tindrà funcions 
d’avaluació i de refedinició o reenfocament d’objectius si s’escau. 

 
2. Instar a l’equip de govern a fer públics tots els informes i totes les modificacions 

del Pla Director de Rubí Brilla a la secció corresponent del web municipal 
(https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectes-estrategics/rubibrilla). 

 


