constructora i l’administració com subsidiària d’aquesta promoció pública d’habitatges. Cal
recordar que aquests danys són defectes constructius, i no problemes de falta de
manteniment o derivats de l’ús o el temps, i la seua reparació no hauria de recaure en els
veïns.
Per tot això presentem la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ




Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un estudi per esbrinar les causes de les diferents
problemàtiques constructives del barri de la Sang i les seues possibles solucions.
Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze el projecte per esmenar de les deficiències
constructives detectades al barri de la Sang.
Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze la recerca i gestions necessàries per a aconseguir
les subvencions necessàries d’Europa, l’estat espanyol i Generalitat Valenciana.

14. 2156/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
MOCIÓ CONJUNTA DE COMPROMÍS, PODEM I GUANYAR ALCOI CONTRA LA
POBRESA ENERGÈTICA I PER LA REGULACIÓ DEL PREU DE L’ELECTRICITAT
El preu de la llum ha patit una gran pujada els primers dies de 2021. Una pujada
especialment perversa perquè coincideix amb l'onada de fred causada per la borrasca
Filomena que ha assotat tot el territori de l'Estat, incloent el País Valencià, amb temperatures
mínimes de rècord històric.
Aquesta situació és realment preocupant, ja que afecta a tota la societat, colpejada per la
crisi sanitària del Coronavirus i, en especial, a les famílies més vulnerables.
Recordem que el dret a l’habitatge és un dret consagrat a la Constitució Espanyola en
l'article 47 i que, d'acord amb Nacions Unides, “un habitatge digne, ha de tindre accés
permanent d’energia per a la cuina, la calefacció i l'enllumenat”.
Malgrat açò, la pobresa energètica contínua sent un greu problema per a milers de llars. Les
mesures com el bo social elèctric van en bona direcció però són només descomptes d'un
25% en part de la tarifa i subjectes a un límit de consum energètic i, a més, cal complir uns
requisits molt concrets per a poder-se’n beneficiar. Així que, a pesar d’existir el bo social, si
el preu de l'energia i del gas es disparen en plena ona de fred, es llança a milers
d'economies familiars a la pobresa energètica.
Aquest dies totes les llars han necessitat més consum energètic per a lluitar contra el fred i
d’això s’han aprofitat companyies energètiques com Iberdrola, Repsol o Cepsa (immerses
totes elles en escàndols de portes giratòries amb ex-governants dels grans partits). Cal
recordar que aquestes grans companyies no sols es beneficien dels diners de les ciutadanes
i ciutadans directament de la seua factura, sinó que també ho fan a través de diners públics
mitjançant subvencions i ajudes al sector. Són, per tant, dependents de l’Estat i a la seua
vegada de les arques públiques, que amb molt d’esforç ompli la gent honrada que paga
correctament els seus impostos a este país.
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Fins i tot, l’actual Vicepresident segon del Govern fa uns mesos, des de l'oposició, deixava
clar que el Govern pot impedir aquest tipus de pujades desproporcionades i regular el preu o
part d'ell.
És per això, que des dels grups municipals de Compromís per Alcoi, Podem i Guanyar Alcoi
es proposa l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. - Instar el Govern d'Espanya perquè, davant la crisi econòmica i sanitària, més
encara durant els mesos de més fred, pose fre a l'especulació energètica amb el control del
preu de la llum i el gas per als i les xicotetes consumidores. I que emprenga una profunda
reforma del mercat elèctric que eviti situacions de preus extremadament elevats, i que regule
les tarifes per apropar-les a la mitjana europea.
SEGON.- Instar a la Generalitat Valenciana a desenvolupar per via reglamentària la creació
del Fons Valencià per a l'eficiència energètica i de garantia de subministraments bàsics, que
permeti unificar i incrementar els recursos a disposició de la Generalitat Valenciana destinats
a aquests fins.
TERCER.- Instar a la Generalitat Valenciana a incrementar el seguiment i control en
l'aplicació del règim sancionador a les empreses subministradores de llum, aigua i gas en els
supòsits previstos en la Llei 3/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per pal·liar i reduir la
pobresa energètica.
QUART.- Instar les administracions públiques perquè estudien la viabilitat de la creació d'una
empresa pública energètica que afavorisca la competència del sector i beneficie les
persones consumidores davant dels abusos de les elèctriques.
CINQUÉ.- Instar les administracions públiques a reforçar encara més les polítiques d'impuls
a l'autoconsum fotovoltaic, la generació distribuïda i les Comunitats Energètiques Locals.
SISÉ.- Fer arribar aquests acords al Govern d'Espanya, al Consell, al Congrés i Senat i a les
Corts Valencianes.

15. 2023/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREGUNTA - PREC CAMPANYA MASCARETES FFP2 AL TRANSPORT PÚBLIC I
ESPAIS MUNICIPALS TANCATS
Les noves evidències científiques sobre el contagi, l'aparició de noves mutacions més
agressives i l'empitjorament generalitzat de la situació epidemiològica porten als experts a la
conclusió que tapar les vies respiratòries no és suficient per a impedir l'entrada del virus: cal
tapar-les bé i, especialment, en ambients tancats. Diversos països han desestimat les
mascaretes artesanals i higièniques i incentiven, quan no exigeixen, l'ús de mascaretes
professionals en determinats ambients.
Àustria exigeix l'obligatorietat de mascaretes FFP2 en el transport públic, els comerços i els
llocs públics tancats. Alemanya ha seguit l'exemple i ha adoptat un terme intermedi: no
s'accepten mascaretes que no siguen del tipus professional (almenys quirúrgiques
homologades). França, per la seva part, prohibeix les artesanals en el transport públic i
adverteix que les que no garanteixen un filtrat superior al 90% són insuficients en espais
tancats. I tot sembla apuntar al fet que prompte aquestes mesures arribaran al nostre país.
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