PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA CREACIÓ D’AJUDES PER
A LA RENATURALITZACIÓ D’ESPAIS

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

En agost de 2019 es va aprovar una moció a proposta de Guanyar per al desamiantat
de la ciutat. En setembre de 2020 es va aprovar una altra proposta per a la
renaturalització de la ciutat on parlàvem de plantar més arbres. Ara, i en línia amb
l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible per a aconseguir ciutats
i comunitats sostenibles i per a impulsar que els espais de la ciutat es naturalitzen i
siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles plantegem fer un pas més. Creiem que
lluny d’anar fent actuacions puntuals, segons trobem l’oportunitat o segons
aconseguim finançament, hem de repensar i replanificar la ciutat per a afrontar els
reptes del futur, entre ells els de reduir la vulnerabilitat contra el canvi climàtic.
Per tal de fer-ho plantegem l’elaboració d’una planificació que marque objectius i
protocols d’actuació a l’hora d’executar noves obres i actuar sobre l’espai públic de la
ciutat. Per un altre costat, entenem també que no hem de deixar de banda els espais
privats i afavorir també allí esta renaturalització, siga en cobertes, façanes o terrenys
urbans i proposem obrir una línia d’ajudes per a la renaturalització d’espais de
propietat privada.
Tot açò creiem que comportaria beneficis que augmentarien el benestar de la
ciutadania amb nous espais per a realitzar activitats que augmentarien la socialització,
optimitzaria el cicle de l’aigua, reduiria la demanda energètica dels edificis, milloraria la
qualitat de l’aire, augmentaria la biodiversitat i afavoriria la reducció de l’efecte illa de
calor.
Per tot açò exposat plantegem:

PRIMER.- Que s’estudie la redacció d’un pla o protocol de renaturalització de la ciutat
amb protocols per a noves actuacions i intervencions on es planifique la creació de
nous espais per a la natura, incrementar la presència de verd i la biodiversitat o la
implantació de cobertes verdes en edificis municipals, entre altres.
SEGON.- Que per tal de fomentar actuacions a l’àmbit privat s’estudie la inclusió d’una
partida pressupostària amb una línia d’ajudes per a fomentar que les veïnes i veïns
d’Alcoi duguen a terme les següents actuacions en els seus edificis:
• Implantació de cobertes verdes en terrats i teulades ja existents.
• La naturalització de murs, de patis interiors o d’altres espais lliures d’edificació.
• La utilització de materials constructius de baixa petjada ecològica.
• L’eliminació d’elements constructius nocius per a la salut.
TERCER.- Que es plantege un òrgan que assessore la ciutadania per tal de conéixer
les possibilitats dels seus casos particulars i de quina forma actuar.
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