Moció 14/2016
Per a la creació
d'una Oficina Verda
d'assessorament al
ciutadà

GRUP
MUNICIPAL

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL M+S ALGEMESÍ

Que el regidor d’aquest grup municipal Josep Antoni Bermúdez i
Roses eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau,
aprovació:

MOCIÓ
En el mes d'abril l'Ajuntament d'Algemesí s'adherí al Pacte Europeu
d'Alcaldes i Alcaldesses per al Clima i l'Energia i es comprometé a reduir
per al 2030 les emissions del CO2 un 40%. Aquesta reducció no depèn
sols de que l'ajuntament millore l' eficiència energètica de les seues
instal·lacions o que reduisca el consum d'energia. Sols arribarem a
aqueixa xifra si tota la població d'Algemesí s'implica en aquesta qüestió.
Però per implicar a la gent cal donar-li un servei d'orientació i
assessorament, tal i com tenen altres ajuntament. L'Agència Energètica
de la Ribera de fet oferta als ajuntaments la possibilitat de conveniar
amb ella l'obertura d'una OFICINA VERDA que preste assessorament a
empreses i ciutadans per tal de reduir el cost de la seua factura
energètica i així contribuir a millorar el medi ambient.
Aquesta Oficina Verda oferiria, grosso modo, als ciutadans, comerços i
empreses els següents serveis.
1. Informar els ciutadans sobre ajudes i subvencions per a la
instal∙lació i adquisició de productes que redueixen el consum
d’energia o produeixen energia local renovable.
2. Desenvolupar campanyes de conscienciació / educació
ambiental /informatives.
3. Assessorament a la ciutadania, en general, sobre com reduir la
despesa energètica a la seua llar o empresa. Estudis comparatius
de la factura d’electricitat i/o gas natural.
4. Resolució de dubtes i problemes que se li plantegen al ciutadà
relacionats amb l’energia.
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En definitiva, i per concretar el servei que oferiria, aquest consistiria en
l'assessorament per a l''optimització dels subministraments d'energia
elèctrica, gas natural. i contractació de tarifes regulades, en la
tramitació del 'Bo Social', en l'assessorament sobre instal·lacions
tècniques als edificis comerços (energia solar tèrmica, fotovoltaica
d'autoconsum,sistemes
de
calefacció/refrigeració,
sistemes
d'il·luminació,etc), així com la realització de campanyes de
comunicació i sensibilització per fomentar una cultura basada en l'ús
racional de l'energia.
No oblidem que l'AER és una agència pública, que depen del Consorci
de la Ribera, i que compta amb un un equip multidisciplinari que
permetrà desenvolupar les accions i gestions pròpies d’un tècnic
mediambiental municipal. L’equip està constituït per 6 qualificats
professionals que tenen les següents titulacions: Enginyeria Técnica
Industrial,

Enginyeria

Tècnica

Superior

Agronòmica,

Enginyeria

Química i Llicenciatura en Ciències Ambientals
Però no sols oferiria serveis a la ciutadania, sinó que també els oferiria a
l'ajuntament en la mesura que l'Oficina Verda també impulsarà tots
aquells projectes que en matèria de medi ambient es proposen per part
de la corporació. En concret l'Oficina Verda servirà també per concretar
el compromís polític assumit amb la signatura del Pacte d'Alcaldes i
Alcaldesses, plasmant-lo en mesures pràctiques i projectes. No oblidem
que els signants del Pacte hauran de prepararun Inventari d'Emissions

de Referència, una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del
Canvi Climàtic. així com presentar, en el termini de dos anys a partir de
la data en què la corporació municipal ha pres la decisió, un Pla d'Acció
per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el qual es resumisquen
les accions clau que planegem dur a terme. L'estratègia d'adaptació
haurà de ser part del PAESC i/o haurà de desenvolupar-se i integrar-se
en un o diversos documents independents de planificació. Necessitem
per això la col·laboració de l'AER i la creació d'una Oficina Verda,
Tot i que tal creació tindrà inicialment un cost econòmic aquest no cal
veure'l com una despesa, sinó com una inversió perquè aviat aquests

www.mesalgemesi.com
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diners retornaran a les arques municipals i a les butxaques dels
ciutadans en forma d'estalvis. Tot això sense entrar a valorar els
beneficis per al medi ambient que tenen aquests tipus d'iniciatives.

Per tot això, demanem l’adopció dels següents

ACORDS
1- Instar a l'equip de govern a que negocie amb l'Agència
Energètica de la Ribera un conveni interadministratiu per tal
d'oferir a la ciutadania un servei d'Oficina Verda, oficina que ha
d'atendre al públic al menys un dia a la setmana.
2- Integrar en aquest

conveni l'assessorament de l'AER a

l'Ajuntament d'Algemesí sobre el seguiment del Pacte d'Alcaldes
i Alcaldesses i en especial

la realització de l'Inventari

d'Emissions de Referència, l'Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats
derivats del Canvi Climàtic i el

Pla d'Acció per a l'Energia

Sostenible i el Clima.
3- Incorporar en els pressupostos de 2017 la corresponent partida
econòmica que vaja associada al conveni interadministratiu.

Algemesí a 20 de juny de 2016.

SR ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
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