Oficina de Premsa

- Nota de premsa El govern de Mollet ja fa anys que està compromès amb el medi ambient i
treballa per reduir les emissions de CO2

L’Ajuntament de Mollet presenta el Pla d’Estalvi i
Eficiència Energètica amb l’objectiu d’estalviar un 18%
en el període 2012-2013
El pla preveu tot un seguit de mesures, moltes de les quals ja s’estan
aplicant, per reduir el consum energètic en equipaments i enllumenat
públic. L’objectiu és reduir les emissions de gasos nocius per al medi
ambient (CO2) i estalviar en la factura elèctrica de l’Ajuntament.
Ja fa anys que l’Ajuntament de Mollet treballa amb el compromís del Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses, de reduir en un 20% els gasos d’efecte hivernacle
l’any 2020. Com ha recordat la regidora de Medi Ambient, Ester Safont,
“l’eficiència energètica suposa un estalvi econòmic per als ajuntaments, però
també una reducció de la contaminació, fet intangible però molt important pel
planeta a llarg termini”.
Monràs ha explicat que l’Ajuntament de Mollet gasta més d’1,5 milions l’any en
la factura energètica (llum i gas). En el seu compromís amb el medi ambient, ja
fa molts anys que Mollet ha estat invertint en energies renovables i en mesures
d’estalvi i eficiència energètica.
En aquest sentit, Monràs ha criticat el govern de l’estat espanyol: “Un país que
aposta per la sostenibilitat ha de fer accions en aquest àmbit. I el govern de
l’estat el que ha fet és suprimir els ajuts. Això frena la capacitat dels
ajuntaments d’invertir en noves mesures”

El Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica marca les accions a realitzar en el període
2012-2013:


Àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica:
o Auditories energètiques
o Enllumenat públic (canvi de làmpares, ajustos horaris segons
rellotge astronòmic...)



Àmbit de les energies renovables (a l’expectativa de l’impacte que
tindrà la supressió per part del govern central de totes les ajudes per
aquest concepte)
o Vetllar pel funcionament òptim de les instal·lacions existents

o Reforçar la telegestió


Àmbit organitzatiu
o Coresponsabilitzar els responsables dels diferents equipaments
en la importància d’estalviar (ex: apagar la llum en sortir d’una
sala, ajustar l’horari de climatització, etc)
o També de les entitats que fan ús dels equipaments



Àmbit ciutadà i comunitari
o S’ha creat l’Oficina d’Energia i Sostenibilitat que pretén establir
una comunicació directe amb la ciutadania



Àmbit del control dels consums
o Ajustar al màxim els consums
o Analitzar el consum energètic a partir d’un programa informàtic



Àmbit d’informació i formació
o Informar la ciutadania de les accions que s’estan fent
o Continuar fent campanyes de sensibilització

Amb totes aquestes accions, l’Ajuntament pretén estalviar un 18% en el
període 2012-2013, que suposa una reducció d’1 milió de quilovats i 400
tones de CO2. De fet, ja fa anys que el govern municipal està fent diverses
accions encaminades a l’estalvi i l’eficiència energètica, com per exemple:





instal·lació d’energies netes en equipaments públics (plaques fotovoltaiques
en espais públics, com el parc de Ca l’Estrada o la plaça Joan Miró, i també
en equipaments, com la Casa de la Vila, les escoles bressol municipals,
etc);
substitució de les làmpades de l’enllumenat públic per unes de baix consum;
aïllament tèrmic en escoles i equipaments

En el període 2008-2012 s’ha aconseguit reduir en 400 tones l’emissió de CO2.
Això no ha suposat un estalvi econòmic, ja que en els darrers anys s’han
produït diverses pujades en la factura de la llum i el gas. Però, s’ha evitat
augmentar en 300.000 euros la despesa energètica que paga l’Ajuntament.

Pla pilot per responsabilitzar entitats que usen equipaments públics
L’Ajuntament de Mollet implementarà un pla pilot durant tot el 2013 encaminat a
coresponsabilitzar les entitats que fan ús dels equipaments en l’estalvi
energètic.
Es proposarà a les escoles i les entitats esportives que, del que s’aconsegueixi
estalviar, el 50% repercuteixi en estalvi de la factura energètica i l’altre 50%
vagi en ingressos per a l’entitat o l’escola.
De moment, el pla pilot se centrarà en escoles i equipaments esportius, ja que
és més fàcil controlar qui en fa ús (en un centre cívic i passen moltes més
entitats i en horaris molt diferents), i a més s’aconsegueix conscienciar als
infants.
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