Us comunico que l’alcalde en data 24 de gener de 2013 ha adoptat la resolució següent:

“Decret
DETERMINACIÓ DE LOBJECTIU DE REDUCCIÓ DE CONSUM
ENERGÈTIC PER A L’ANY 2013 I SEGÜENTS
L’Ajuntament de Sant Just ha explicitat en diverses ocasions el seu compromís en la
limitació i reducció de l’impacte de l’activitat humana sobre l’equilibri medi ambiental.
L’ús d’energia és el principal factor explicatiu de les transformacions que s’estan
produint en el clima del nostre planeta i és per això que l’Ajuntament de Sant Just es va
adherir al Pacte d’alcaldes i alcaldesses promogut per la Unió Europea, comprometentse a promoure l’eficiència energètica i la producció d’energia de fonts renovables.
D’altra banda el sector productiu energètic és estratègic en la situació socioeconòmica i
política present i futura.
És per tot això que es va elaborar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de
Sant Just i que s’estableix en aquest decret un objectiu de reducció de consum energètic:
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 2013 en un 10% respecte al consum de 2012.
2. Àmbit d’aplicació.
Aquest objectiu abasta totes les unitats de consum energètic (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. Aplicació de l’objectiu en cada dependència, equipament o instal·lació.
L’objectiu de reducció mínim per a cada una de les unitats de consum es fixa en el 6%.
4. Avaluació
La Comissió Interna Ambiental haurà d’aprovar un informe a proposta de la regidoria
d’Energia abans del 15 de febrer de 2014 en el que es posarà de manifest el grau de
compliment dels objectius fixats, establint, així mateix, els objectius definitius de
reducció per l’any 2014.
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En els càlculs sobre l’assoliment d’aquest objectiu pel 2013 només es tindran en compte
les unitats de consum que ja van funcionar l’any 2011 i es realitzaran sobre el nombre
de kWh consumits el conjunt de l’any.
Provisionalment es fixa l’objectiu que el consum conjunt de l’Ajuntament sigui l’any
2014 un 15% inferior al de l’any 2012.
En el cas de les dependències, equipaments o instal·lacions el consum de les quals
estigui integrat en el Sistema d’Informació Energètica municipal (SIE), l’avaluació es
realitzarà en base a aquesta informació. En el cas de les unitats no integrades en el SIE
la persona física o jurídica responsable de la gestió haurà d’aportar la informació
corresponent a les facturacions dels anys 2012 i 2013.
5. Implementació
Les unitats de consum hauran d’establir el seus plans d’acció per a l’assoliment dels
objectius fixats. Aquests plans hauran d’haver estat presentats a la regidoria d’Energia
abans del 30 d’abril de 2013.
Aquesta reducció mínima del 6% prevista pel 2013 es considera assolible normalment
amb l’observació de bones pràctiques. En qualsevol cas, les necessitats d’inversió seran
ateses prioritàriament dins les disponibilitats i en funció de la rendibilitat prevista.
6. Creació de noves instal·lacions i urbanitzacions.
Pel que fa a noves instal·lacions i la recepció d’urbanitzacions els serveis municipals
hauran de garantir que els consums energètics siguin el més reduïts possible.
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. “
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