
PREGUNTA I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LES AJUDES
PER A MASCARETES ALS CENTRES EDUCATIUS

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  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

L’ús obligatori de mascaretes als xiquets, xiquetes i joves al centres educatius és una
mesura de seguretat sanitària per a d’elles i ells però també per al cos docent, les
seues  famílies  i  la  societat  en  general.  Tot  i  que  es  poden  emprar  mascaretes
reutilitzables el seu preu també és molt més elevat i a més a més no totes les que es
venen acompleixen amb els requisits necessaris per a estar de manera segura 5 hores
a un lloc tancat i no sempre ben ventilat. 
Sabem que la  Conselleria  d’Educació  ha proveït  als  centres  de mascaretes  per  a
l’estudiantat però el nombre d’eixa provisió ha sigut molt reduïda restant aquesta per a
situacions  de  necessitat  i  urgència  (en  casos  en  els  que  accidentalment  es  faça
malbé). Per eixe motiu preguntem:

 Té el govern municipal previst implementar alguna ajuda a les famílies per a
pal·liar el cost de l’ús obligatori de mascaretes als centres educatius? 

Si no és el cas, demanem:

1. Que el govern municipal implemente una línia d’ajudes per a pal·liar el greuge
que el cost de les mascaretes està tenint en l’economia domèstica de moltes
famílies alcoianes, especialment ara quan han patit un important sotrac a causa
de les condicions de seguretat sanitària imposades per la pandèmia. 



Alcoi, 28 de setembre de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


