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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 2022-06-17 REFERENT
A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DELS CENTRES EDUCATIUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots.
Núm. 11. Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures i sostenibles.
Núm. 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
Núm. 13. Adoptar accions urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
L'emergència climàtica i la crisi energètica dels últims mesos, agreujada per la guerra d'invasió d'Ucraïna per part
de Rússia amb la conseqüent pujada de preus energètics, està tenint una forta incidència en l'economia i per
extensió en la ciutadania, fent més necessari que mai accelerar la implantació del nou model energètic renovable.
Les directives europees d'energia i la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, entre altres normatives, defineixen les
dues línies principals per impulsar la Transició energètica renovable: l'estalvi i eficiència energètica i la
implantació de renovables distribuïdes.
L’any 2019 l’Institut Català d’Energia va elaborar el document Prospectiva energètica de Catalunya horitzó 2050 i
transició energètica de Catalunya, que fa una clara aposta per l'estalvi i l’eficiència energètica amb sistemes de
gestió i transformació de l’energia. Recentment, la comunitat científica està investigant com els sistemes dels
edificis poden proporcionar flexibilitat energètica al sistema, mitjançant la utilització d’algoritmes i sistemes
intel•ligents de control avançat per a sistemes de calefacció, refrigeració i ACS. Fa poques setmanes, el Govern de
Catalunya anunciava l’estratègia d’impuls d'Energies Renovables que es marca com a objectiu per al 2030
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multiplicar per 10 l’energia procedent de plaques fotovoltaiques en sostre.
Creiem que per fer realitat els plans d’eficiència energètica i d’instal•lacions de renovables en edificis per a
autoconsum, l'administració de la Generalitat i els ens locals han de ser els exemples i models a seguir per la
ciutadania. Per això, la Generalitat s'ha de comprometre a ser una administració on tots els seus edificis siguin de
consum energètic quasi zero abans de 2030. Actualment tenim a Catalunya 1.131 centres educatius de
secundària, 3.941 d’infantil i/o primària, 187 centres d’educació d’adults, 250 centres d’educació musical, 64 de
dansa, 45 centres d’ensenyament d’idiomes, 45 més d’esports, 50 espais de formació de disseny i 12 espais
educatius més de diferents disciplines. En total 5.725 edificis o equipaments educatius susceptibles de
rehabilitar-se energèticament i incorporar energies renovables, en especial la fotovoltaica. A Catalunya ens
acostem ja als 1.000 centres educatius amb el distintiu d’escola verda que volen innovar, avançar, sistematitzar i
organitzar accions educatives amb la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la
sostenibilitat. Cal destacar, que en el cas de Reus s’està fent feina amb les instal•lacions ja fetes a l’escola Joan
Rebull, Rosa Sensat, Montsant, General Prim i Teresa Miquel i Pàmies i les que es troben en procés de licitació a
les escoles Isabel Besora, Alberich i Cases, Rubió i Ors, La Vitxeta, Pi del Burgar, a banda d’edificis d’empreses
municipals, entre altres. Amb aquesta feina avançada, podem fer que la ciutat de Reus sigui un exemple per a la
resta de municipis catalans i estatals.
Tant per l’estratègia de promoció de la fotovoltaica en sostre, com per la llarga tradició i conveniència
d’incorporar els valors de sostenibilitat als espais educatius, i aprofitant la disponibilitat de sostre en els diferents
equipaments educatius de Catalunya, considerem que és del tot necessari impulsar plans i programes d'acció per
implantar la Transició energètica i, a la vegada, reduir la despesa energètica d’aquests centres. Aquests plans han
de finançar la implantació de mesures d'eficiència energètica i la instal•lació d'equips fotovoltaics per generar i
autoconsumir aquesta energia.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot això, el Grup Socialista de l’Ajuntament de Reus presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal els
següents acords:
1.
Executar un programa que generalitzi les auditories energètiques a tots els centres educatius de Reus
per tenir la informació sobre els consums, i proposi mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent-hi la
capacitat fotovoltaica en sostre.
2.
Incloure en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya fins al 2030, una partida amb dotació
pressupostària suficient per fer convocatòries d’ajuts pels ens locals amb l'objectiu de fer instal•lacions
fotovoltaiques en els equipaments educatius.
3.
Dissenyar i executar un Pla d'Eficiència Energètica i d’Instal•lacions Fotovoltaiques per Autoconsum en
tots els centres educatius de secundària, finançat parcialment amb els estalvis de la factura de consum energètic
dels propis centres.
4.
Que els edificis disposin de mètodes per assegurar la ventilació i la temperatura de confort tenint en
compte el canvi climàtic i el canvi de calendari escolar.
5.
En cas que es generin excedents energètics, aquests puguin servir per carregar vehicles elèctrics (com
ara bicicletes, patinets, turismes o motos) o que es pugui compartir l’energia amb propietaris i administracions a
500 metres com permet la legislació de les comunitats energètiques.
6.
Assegurar que hi haurà professionals titulats per fer aquestes feines desplegant cursos de Formació
Professional d’energies renovables o altres cursos o certificacions professionals als instituts públics desplegats
pel territori.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_transicio_energetica_pdf.pdf
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

NO

X

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
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Informació addicional
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X

Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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