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PROPOSTA D'ACORD PER LA CONVERSIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS EN 

EDIFICIS SOSTENIBLES  

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4 

i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al 

proper ple la següent proposta d'acord 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El consum descontrolat, els processos productius convencionals i les diferents activitats 

que realitzem han portat al planeta a un estat crític. És de la necessitat de salvar la Terra 

on sorgeix la transició energètica. 

En aquest sentit, és imprescindible aplicar les noves formes de generació d'energia 

derivades de les fonts renovables. 

Des de la Unió Europea s'han marcat una sèrie d'objectius extrapolables als diferents 

estats en el marc de el clima i l'energia per establir l'eficiència energètica com un deure i 

no com una cosa opcional que atorga distinció. El govern estatal ha fet els deures al 

respecte amb el Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la 

transició energètica i la protecció dels consumidors, eliminant en aquesta, l'anomenat 

"impost a el sol" que fins al moment, han dificultat i desincentivat la implantació de 

l'autoconsum elèctric a Espanya. 

Aquesta moció no només va destinada a tractar d'abandonar les formes convencionals de 

produir energia i implementar noves formes de generació on l'energia emprada provingui 

de fonts renovables sinó també implica conscienciar sobre l'ús responsable i sostenible 

d'ella i establir pautes d'eficiència energètica. La transició energètica ha d'anar sempre 

acompanyada d'una disminució del consum, no ve donat de forma automàtica amb la 

implantació d'energies renovables ni hem de seguir el ritme de consum que fins ara tenim. 

L'educació és la clau de tot i és per això que vam presentar aquesta moció dirigida a 

aconseguir la sostenibilitat dels centres educatius del municipi.  

Els principis bàsics per a la millora de l'eficiència energètica dels edificis són: reduir la 

demanda energètica, augmentar l'ús de les energies renovables disponibles i augmentar 

l'eficiència energètica de les instal·lacions 

Euronet 50/50 max és un projecte europeu que incentiva l'estalvi energètic en edificis 

públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia. La 

metodologia que es fa servir és el 50/50, que consisteix en introduir incentius econòmics a 

l'estalvi energètic aconseguit. L'ajuntament (que és qui paga les factures) i l'equipament 

signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis 
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econòmics aconseguits i l'equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones 

pràctiques i liderar el projecte. 

El municipi de Santa Eulària ja té una experiència al respecte. El CEIP SANTA 

GERTRUDIS va impulsar la transició energètica gràcies al pare d’uns dels alumnes que 

ho va gestionar tot, fins i tot les ajudes. Encara que el projecte ha estalviat una gran 

quantitat de diners en la seva factura, s’ha quedat paralitzat, no s’ha continuat invertint. 

Amb el projecte 50/50 s’asegura la continuació d’un projecte de sostenibilitat que només 

acaba de començar. I és que per una banda consumeixen més del que produeixen per 

mor de l’impost al sol que en aquell moment impedia poder bolcar a la xarxa els 

excedents. Si continuassim invertint en el projecte s’instalarien més plaques, reduirien la 

factura i podrien  aportar energia neta a la xarxa. El projecte que va desenvolupar aquest 

pare informa de les mesures que serien necessàries per continuar avançant. 

Amb aquesta proposta tractem d'impulsar des de l'ajuntament de Santa Eulària la 

reconversió d'edificis públics en edificis més sostenibles. La inversió és mínima i pot 

recuperar-se gràcies a les subvencions que atorga el govern Balear per a aquests casos. 

Per tant no trobem cap objecció perquè aquesta proposta sigui acceptada per l'equip de 

govern d'aquest ajuntament. 

Per tot això, el grup municipal de UNIDES PODEM proposa al Ple l'adopció del següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD 

1.-Realitzar les inversions necessàries per reconvertir els centres educatius del municipi 

en centres sostenibles energèticament. 

2.-Desenvolupar el projecte sota  el conveni d’EURONET 50/50 max. en el que el 50% de 

l’estalvi s’invertirà en l’edifici per donar continuïtat a la inversió inicial. 

 

Santa Eulària, a 16 de novembre de 2020 

 

Signatura: 

 

 

 

Marta Maicas Ortiz 

Regidora del Grup municipal Unides Podem 

 


