
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A L'ELABORACIÓ D'UN PLA
ESTRATÈGIC D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL

Pablo González Gimeno, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empar del
que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana
així  com  el  RD 2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten en el
Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

          Les conseqüències de la guerra d'Ucraïna estan demostrant la necessitat
      ,     d'avançar en el model de l'autogestió energètica la reducció del consum
     .energètic i la millora de l'eficiència

  ,    ,       En aquest aspecte des de Guanyar Alcoi estem segurs que seria molt positiu
     ,   ,    apostar per un model energètic municipal estratègic i ecologista que treballe a

               llarg termini en objectius clars i en la consecució d'un model beneficiós per a la
         ciutadania malgrat les incerteses geopolítiques que provoquen especulació en els

           preus de l'energia i que perjudiquen extremadament a les classes treballadores
  .dels nostres municipis

             És per això que necessitem avançar en un pla estratègic d'estalvi i autogestió
             energètica que proporcione a l'ajuntament ferramentes i un full de ruta clar que

     ,   .     ens permeta treballar de forma clara decidida i estratègica Així com ampliar i
          .aplicar una perspectiva municipalista al Pla d'estalvi energètic del Govern central

   ,     , ,   En aquest pla estratègic proposem que es treballe en almenys tres factors
:claus

         :   L'estalvi energètic de les famílies i comunitats de veïns incentivant la
      ;    millora de l'aïllament de finestres i portes promocionant la instal·lació

   ;        d'energies renovables en cases ajudant a la ciutadania en la compra
  ,        d'electrodomèstics més eficients sobretot a les persones o famílies amb

  ;          rendes més baixes promoció per a la substitució de peretes per aquelles
  ;           que siguen LED divulgació i formació a través de l'OMIC de les ofertes

           de mercat per a elegir les companyies elèctriques que més ens beneficien
     ;    i que incentiven les energies renovables proporcionar incentius o

       ,      subvencions per a canvis de caldera més eficients com ho són les de
;           ;  condensació ajudes per a la compra de difusors per a les aixetes així

          com realitzar formació i divulgació de mesures d'estalvi mitjançant suports
   .digitals i físics atractius

     :      L'estalvi energètic de les empreses amb mesures similars a les



     ,    anteriorment mencionades dirigides a les empreses així com incentivar
              l'ús del transport públic o ús de transport privat compartit per anar a fer

   .faena a espais industrials

   :      L'estalvi energètic governamental amb les iniciatives ja mencionades
,       ;    anteriorment reduint el preu del transport públic urbà repensant el model

    -       de lluminària pública per fer lo més eficient sense comprometre la
;          seguretat així com elaborant una anàlisi de possibles millores en
    .l'eficiència energètica dels espais municipals

       :És per això que realitzem el següent prec

- PRIMER          Que l'Ajuntament d'Alcoi treballe en l'elaboració d'un Pla estratègic
             d'estalvi energètic municipal que complemente el pla estatal i que es dirigisca a

       .augmentar l'eficiència i l'autogestió energètica del municipi d'Alcoi

Alcoi, 28 d’octubre de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


