Decret
ESTABLINT ELS OBJECTIUS RELATIUS AL CONSUM
ENERGÈTIC DEL CONJUNT DELS SERVEIS MUNICIPALS
L’ANY 2014. Exp.: AEG 2013 2
El 24 de gener de 2013 l’alcalde va dictar un decret establint l’objectiu de reduir el
consum en electricitat i gas natural de l’Ajuntament l’any 2013 en un 10% respecte al
consum de 2012. Per cada unitat de consum s’establia l’objectiu individual d’una
reducció mínima del 6%, així com l’obligació de redactar els seus Plans d’Acció per a
l’assoliment dels objectius.
Aquesta decisió es va fonamentar en la voluntat de l’Ajuntament de Sant Just d’atendre
la importància estratègica de l’energia en la nostra societat, en compliment dels
compromisos adquirits en el Pacte d’alcaldes i alcaldesses promogut per la Unió
Europea, del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Sant Just i en l’interès immediat
en la minimització de la despesa municipal en consums energètics.
Vistes les accions desenvolupades en compliment d’aquesta resolució, atenent a
l’informe de la Comissió Interna Ambiental i observant que, en general, s’estan
complint els objectius fixats, sembla convenient establir uns nous objectius per a l’any
2014:
1. Objectiu de reducció del consum energètic del conjunt dels serveis municipals
S’estableix l’objectiu de reduir el consum en electricitat i gas natural de l’Ajuntament
l’any 2014 en un 5% respecte al consum de 2013.
2. Àmbit d’aplicació.
Aquest objectiu abasta totes les dependències i equipaments municipals, així com
l’enllumenat públic de l’ajuntament, tan si estan gestionades directament per
l’ajuntament, per les empreses municipals, o per empreses subcontractades o
concessionàries. Totes les instàncies municipals, empreses públiques o privades
implicades en la gestió dels distints equipaments i instal·lacions municipals han
d’assumir com a propi aquest objectiu. Les escoles públiques seran considerades
equipament públics municipals als efectes d’aquest decret.
3. Elaboració, aplicació i avaluació dels Plans d’Acció de cada unitat.
Els Plans d’Acció lliurats a la regidoria d’Energia han de ser avaluats durant el primer
semestre de l’any 2014. Aquesta avaluació la realitzaran els responsables de cada
dependència i equipament municipals, així com de l’enllumenat públic en base a les
dades de consum proporcionades per la regidoria, la qual col·laborarà en les tasques
d’avaluació.
L’avaluació es pronunciarà sobre la viabilitat d’aconseguir el nou objectiu de reducció
assignat en aquest decret.
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Aquells equipaments es unitats que durant l’any 2013 no hagin finalitzat la redacció del
seu Pla d’Acció, l’han de tenir completament redactat abans de l’1 de març de 2014.
4. Aplicació de l’objectiu en cada dependència, equipament o enllumenat
L’objectiu de reducció mínim per a l’any 2014 per a cada dependència i equipament
municipals, així com de l’enllumenat públic es fixa orientativament en un 3% sobre el
consum de 2013. En el procés d’avaluació de cada un dels Plans d’Acció es procedirà a
quantificar per cada unitat de consum l’objectiu de reducció sobre el consum del 2013.
Aquest objectiu serà validat finalment per la Regidoria d’Energia.
5. Avaluació
La Comissió Interna Ambiental haurà d’aprovar un informe a proposta de la regidoria
d’Energia abans del 15 de febrer de 2015 en el que es posarà de manifest el grau de
compliment dels objectius fixats, establint, així mateix, els objectius de reducció per
l’any 2015.
En els càlculs sobre l’assoliment d’aquest objectiu pel 2014 només es tindran en compte
les unitats de consum que ja van funcionar tot l’any 2013 i es realitzaran sobre el
nombre de kWh consumits el conjunt de l’any.
En conseqüència, vist el que disposa l’article 21.1 d) de la Llei 771985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local,
RESOLC
Primer.- Aprovar la determinació de l’objectiu de reducció de consum energètic
detallat en la part expositiva.
Segon.- Donar compte exprés al Ple d’aquesta resolució.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al gerent i a les persones caps d’àrea per a la seva
implementació. “
Així ho mana i signa l’alcalde/essa en la data de la seva signatura electrònica, de la qual
cosa jo com a secretari/a accidental, dono fe.

La persona titular de l'ALCALDIA
o la que la substitueix accidentalment
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La persona amb funcions atribuïdes de
SECRETARIA

