PREGUNTES I PRECS GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI RESPECTE ALS
AUGMENTS DELS NIVELLS D'OZÓ I LA SUPERACIÓ DEL NIVELL
D'INFORMACIÓ

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 la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat dissabte 14 d'agost es va registrar a l'estació de mesurament Verge dels
Lliris un nivell d'ozó troposfèric que va arribar a 197 μg/m3 d'ózó troposfèric. Açò
superava el nivell de 180 μg/m3 d'ózó troposfèric considerat com a llindar
d'indformació. Esta superació d'eixe nivell obligava obliga les autoritats autonòmiques
a informar immediatament pels mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa,
internet, etc.) de manera clara i comprensible sobre els nivells registrats i les mesures
que vagen a adoptar-se.
Encara que es tracta de superacions de nivells alts de contaminació durant un període
de temps breu, suposen un risc per a la salut humana dels grups de població
especialment vulnerables: infants, persones majors, dones gestants i persones amb
problemes respiratoris o cardiovasculars.
Per tant és especialment important advertir les persones més sensibles a la
contaminació atmosfèrica perquè es protegisquen evitant els esforços físics i els
exercicis a l’aire lliure en les hores centrals del dia i la vesprada. També han d’informar
sobre la previsió d’evolució de la contaminació, les àrees afectades i la durada de
l’episodi.
Respecte a açò volem saber:



L'Ajuntament d'Alcoi tenia constància d'estes superacions dels nivells marcats?
Quines accions o gestions s'han realitzat des de l'Ajuntament respecte a esta
qüestió?

Per tot presentem el següent prec:
PRIMER.- Donats els riscs esmentats per a la població, que des de l'Ajuntament
d'Alcoi es reclame a Conselleria que es complisca la legislació (Reial decret 102/2011,
de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire) i s'informe adequadament
sobre les superacions del llindar d’informació.
SEGON.- Que des de l'Ajuntament d'Alcoi es prepare també un protocol per a informar
públicament d'estes circumstàncies quan siga necessari.

Alcoi, 31 d'agost de 2021

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi

