PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE EL PLA
CONTRA LES ALTES TEMPERATURES

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 les següents preguntes i prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En juliol de 2021 es va aprovar amb una àmplia majoria una moció per a fer un pla
contra les altes temperatures a la ciutat. El punt d'acord era el següent:
PRIMER.- Que s'elabore un pla local contra la calor que incloga un estudi detallat del
clima urbà de la ciutat així com les mesures i accions a curt i mitjà termini que es
consideren adients tant per a afavorir la reducció de les temperatures a la ciutat com
per a prevenir i pal·liar els efectes de l'augment d'aquestes.

A aquest respecte volem saber:


Quines són les mesures que s'han fet efectives per a avançar en aquest acord
durant el darrer any?

Una de les propostes que féiem en l'exposició de motius era la següent:
- La creació de punts freds en espais públics perquè la gent que no tinga bones
condicions als seus habitatges puga gaudir d'espais frescos. Es podria per exemple
ampliar l'horari de biblioteques, centres socials, museus o l'Àgora, per exemple, o
habilitar zones exteriors ombrejades dotades d'elements d'aigua que puguen usar-se
per a refrescar-se, com places amb parcs d'aigua.
No obstant això, hem vist que l'horari de les biblioteques s'ha reduït en estiu, fins i tot
hi ha biblioteques que romandran tancades. Les biblioteques podrien ser el punt ideal
perquè els alcoians ens poguérem refugiar d'aquestes altes temperatures, ja que
compten (o haurien de comptar) amb sistemes de refrigeració però també amb banys
públics. Per eixe motiu demanem:

- Que les biblioteques estiguen obertes en horari habitual durant tot l'estiu i es
promocione el seu estat de refugi climàtic.

Alcoi, 27 de juny de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi

