Miquel Roselló Lasheras , com a regidor/a del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert
a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de
2019 i l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per
a ser tractat al proper ple municipal.
En base als següents
Antecedents
L’eficiència energètica és un objectiu ineludible, tant per l’augment
actualment disparat del cost de l’energia com per reduir l’impacte que
l’activitat humana provoca en el medi ambient.
En aquest context si bé cal augmentar el percentatge d’energia elèctrica
produïda de manera renovable també és recomanable reduir el consum
d’energia. En això les administracions públiques han de ser exemplars, a
banda d’incentivar el canvi de model pel conjunt de la societat. L’estalvi en
consum d’energia permetria invertir més en altres despeses destinades a
millorar la vida de la ciutadania.
A Gavà, com molts altres ajuntaments, s’està fent el canvi de les lluminàries
dels carrers per LEDs i altres dispositius de baix consum. Però l’actual preu
de l’energia exigeix ser més exigents en l’estalvi i implementar mesures
d’estalvi en tots els sistemes de consum (per exemple, climatització i altres
aparells elèctrics.)
Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el
següent
Prec:
-Que s’expliqui quina estimació ha fet el govern municipal de quin serà el
cost energètic municipal a afrontar durant 2022 amb els actuals preus de
l’energia.

-Que es faci una estimació de la desviació que provocarà aquest augment
de preus de l’energia en relació a la quantitat prevista en el pressupost
aprovat per al 2022.
-Que s’estudiï i s’implementi alguna estratègia d’estalvi energètic en els
edificis i/o serveis municipals a banda dels canvi a leds en l’enllumenat
públic, per afrontar aquesta etapa de preus tan elevats.
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