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MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
FIGUERES PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE EURONET 50/50  

 
El projecte Euronet 50/50 és un programa europeu que pretén involucrar centres            
educatius d’arreu d'Europa amb l'objectiu comú de reduir el consum energètic i            
incrementar els nivells de coneixement i conscienciació en aquest aspecte. Això           
pot suposar una reducció significativa d'emissions de CO2, contribuint a          
l'objectiu fixat per la Unió Europea: 20% menys de gasos d'efecte hivernacle pel             
2020. 

La principal idea d'aquesta metodologia és que, de l'estalvi energètic que el            
centre educatiu aconsegueix mitjançant un canvi d'hàbits i de comportament          
dels usuaris envers l'ús de l'energia, l’Ajuntament torna l’estalvi generat a les            
escoles. El 50% en beneficis econòmics per invertir en les necessitats de l’escola             
i l'altre 50% també el podran rebre, sempre consensuat amb el consistori, si es              
destina a la inversió en accions que representin més estalvi energètic. 

El projecte Euronet 50/50 fa una aposta clara per incrementar els coneixements            
i la conscienciació dels alumnes sobre l'energia a l'escola, involucrar la comunitat            
educativa i canviar els hàbits de consum energètic, promovent la          
corresponsabilitat entre l’Ajuntament i els alumnes i professors en l’estalvi          
energètic i la reducció de les emissions de CO2. 

Amb l’objectiu de portar el projecte Euronet 50/50 a les escoles figuerenques            
aquest ple aprova: 

- Iniciar els tràmits per comunicar la voluntat de participar en el programa a             
la web del projecte Euronet 50/50. 

- La redacció d’un conveni entre l’Ajuntament i les escoles que defineixi els            
següents compromisos de les dues parts:  

1. L’Ajuntament subministrarà tots els documents i informacions       
necessàries per a l’execució satisfactòria del projecte, que se      
sumarà als programes de sostenibilitat i d’educació ambiental        
vigents. 

2. L’Ajuntament designarà una persona, com a mínim, que vetllarà per          
a (es responsabilitzarà de) la implantació del procés 50/50 a          
l’escola i formarà part de l’equip energètic constituït al centre. 

3. Per promoure la motivació de l’escola, l’Ajuntament es compromet         
a estudiar la forma de retornar una part dels estalvis aconseguits           
segons els resultats obtinguts.  

4. L’Ajuntament difondrà l’aplicació de la metodologia 50/50 a les         
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escoles del seu municipi i les encoratjarà a participar en activitats           
semblants. 

5. Les escoles es comprometen a educar les persones usuàries de          
l’edifici perquè facin un ús responsable dels recursos. El professorat          
i la resta de personal s’encarregarà d’impartir aquesta educació a          
les classes o en grups de treball. 

6. Per facilitar la consecució d’aquest objectiu, es constituirà a les          
escoles un equip energètic. Aquest equip energètic serà el         
responsable de fer el seguiment de tot el projecte, de calcular els            
valors de referència i els estalvis que s’aconsegueixin, d’aplicar         
mesures d’estalvi que no comportin cap inversió en l’ús de la           
calefacció i l’electricitat, entre d’altres. El conserge, els professors,         
els alumnes, l’AMPA (en alguns casos) i l’Ajuntament formaran part          
de l’equip energètic.  

7. Les escoles designaran una persona, com a mínim, que vetllarà per           
(es responsabilitzarà de) la implantació del procés 50/50 a cada          
escola.  

8. Les escoles es comprometran a portar un registre de les activitats i            
mesures adoptades, i a lliurar aquests registres a l’Ajuntament. A          
més, les escoles faran propostes addicionals d’altres mesures per        
estalviar energia, algunes de les quals podran implicar inversions         
que només podrà efectuar l’Ajuntament. 

9. Les escoles es comprometran a participar en la xarxa 50/50, que           
pretén compartir experiències i informació sobre l’aplicació del        
projecte 50/50 entre els centres educatius d’Europa. Així com a          
mantenir actiu el seu blog.  

- El Consell d’Educació municipal de l’Ajuntament en farà el seguiment i           
vehicularà totes les informacions necessàries. (crearà una comissió de         
treball específica per desenvolupar i implementar el programa Euronet         
50/50.) 


