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IMPLEMENTAR UN PLA D’ACCIÓ PER AL DESAMIANTAT DEL
TERME MUNICIPAL

Sandra Obiol Francés, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empara 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 per al seu debat i votació en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el debat de la darrera comissió informativa de Gestió estratègica i ciutat
intel·ligent el Partit Popular va preguntar pel tractament que havien tingut unes
deixalles d’amiant en un solar prop de l’hort escolar del centre educatiu de Sant
Roc. En l’exposició del seguit de mesures dutes a terme per la regidoria
corresponent per part del regidor Jordi Silvestre ens assabentarem que hi ha
ocasions en que es troben abandonats en llocs públics materials que contenen
amiant. Tractant-se d’un material altament perillós en el cas que siguen
manipulats i entenent que si són abandonats en la via pública, necessàriament,
han estat manipulats des de Guanyar Alcoi entenem que s’han de considerar les
accions necessàries per a evitar qualsevol problema per a la salut de la població.
És doncs una qüestió de política ambiental però sobretot de cura de la salut
pública de la ciutadania.
Han sigut molts els organismes internacionals que han assenyalat l’amiant o
asbest com un perill incalculable per a la salut de les persones en general, no
únicament per als treballadors que manipulen aquests materials. La Unió Europea

ha instat als estats membres a fer desaparèixer aquest material totalment en
2028. En aquesta línia s’ha de tenir en compte que en una resolució del Parlament
Europeu del 14 de març de 2013 es va demanar als estats membres que
s’avançara amb la major rapidesa possible en el procés d’eliminació de l’amiant

Aquesta situació requereix el compromís de l’Administració Pública, a tots els
nivells territorials, amb la salut de les ciutadanes i ciutadans, per això reclamem el
compromís del govern municipal amb la salut dels alcoians i alcoianes. I la seua
implicació per a ser una ciutat líder en tenir cura de la salut dels seus ciutadans i
ciutadanes i encapçalar un pla director i ambiciós de retirada de l’amiant de la vida
quotidiana de la ciutat.

Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA:

1. Que s’elabore una campanya informativa a tota la població dels perills del
material elaborat amb amiant i quina ha de ser la manera correcta de tractar
aquest material per a evitar possibles problemes ambientals i de salut.
2. Que es faça un major control en els processos d’inspecció per a que la
manipulació que es realitze per part de les empreses de construcció siga totalment
segura.
3. Que s’elabore un cens dels edifcis públics, de manera prioritària, però també
d’edifcis particulars que a la ciutat tenen material que conté amiant tant a
l’exterior com a l’interior (canalització de l’aigua potable, per exemple). Caldria
prioritzar en aquest cens els edifcis en estat ruïnós per la seua perillositat.
4. Que es realitze un pla de desamiantat dels edifcis públics, prioritzant, si escau,
els centres educatius.
5. Que s’implemente un pla d’ajudes per a que els professionals, petites empreses
i

particulars que es troben amb aquest material als seus habitatges puguen

gestionar-ho sense que això els cause problemes de salut futurs ni a d’ells/es ni a
les persones amb les que conviu aquest material.

Alcoi, 15 de juliol de 2019

Sandra Obiol Francés
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi

