
MOCIÓ CONJUNTA COMPROMÍS, GUANYAR, PODEM I C’S  – Moció per implementar 

mesures davant l'impacte de la crisi.

Moció 

L'administració local és l’administració més propera als ciutadans, per tant és la que té
més capacitats d’atenuar els impactes de les crisis. Ara per ara, la situació econòmica
post Covid i els efectes del conflicte bèl·lic derivat de la invasió d’Ucraïna per part de
Rússia, està derivant en pujades de preu de combustibles i cereals. Aquestes pujades
acaben afectant els preus d’aliments, serveis bàsics, etc.

L’Ajuntament  d’Alcoi  s'ha  d'avançar  als  possibles  efectes  de  l’agreujament  de  la  crisi
econòmica que estem patint,  durant  els  pròxims mesos,  si  la  inflació  segueix en uns
nivells tant elevats i la crisi energètica empitjora davant de les noves mesures que es
poden prendre fruit de la invasió russa a Ucraïna.

Per això, plantegem al govern municipal tota una sèrie de mesures a desenvolupar des de
l'Ajuntament Alcoi, o reclamar a les administracions autonòmica i estatal, que s'haurien
d'implementar amb la màxima agilitat a partir del mes de setembre per acompanyar les
mesures que les administracions estatal i autonòmica estan aprovant per alleujar entre les
famílies de les classes mitjanes i populars els efectes de la crisi.

Des de Compromís creiem que hem d'aprendre dels errors de les anteriors crisis i avançar
cap a una eixida de la crisi justa que no augmente desigualtats socials, no es perden drets
i on aporte més qui més puga aportar, dirigint les ajudes als sectors de la societat que
més ho necessiten. Així mateix, aquesta eixida de la crisi no és possible afrontar-la sense
donar resposta a l'adaptació de la nostra ciutat a l'agenda de la transició ecològica que
puga  fer  front  a  l'emergència  climàtica  i  la  nostra  pèrdua  de  confort  ambiental,
especialment els mesos d'estiu.

Per tot el que s’ha exposat, des del grup municipal Compromís proposem els següents
punts d’acord

ACORDS

PRIMER: - Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un fons per a bons socials alimentaris per a
les  famílies  alcoianes  que  ho  requereixen.  Aquests  bons  sols  podran  utilitzar-se  a
qualsevol dels mercats municipals, potenciant així, l’accés a aliments frescs i saludables, i
de quilòmetre zero. A més a més, fomentaria el consum al petit comerç local.

SEGON: - Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze la coordinació per saber la capacitat d'ajuda i
les necessitats de les entitats que gestionen ajudes d'emergència (aliments, pagament de
factures d'aigua i llum...), i programe noves línies d'ajudes per si foren necessàries.



TERCER: -. Que l’Ajuntament  d’Alcoi  agilitze el  Programa municipal  de  rehabilitació  i
promoció del lloguer a la ciutat “Rehabita». Programa que pretén donar seguretat jurídica i
ajuts a la rehabilitació als propietaris perquè introduïsquen al mercat del lloguer els seus
habitatges buits,  amb un preu màxim controlat  que permeta l'accés a joves i  famílies
monoparentals .

QUART:-. Creació de l'Oficina Municipal d'Assessorament Energètic per a:

• Assessorament  a  la  ciutadania  i  empreses  de  totes  les  línies  d'ajudes  socials  i
deficiència energètica de les administracions autonòmica i estatal.

• Impuls a la creació de comunitats energètiques locals i instal·lacions d'autoconsum.

• Anàlisi de les necessitats d'augment de les instal·lacions d'autoconsum energètic de la
ciutat

• Estudi de la ciutat de les zones que poden albergar instal·lacions fotovoltaiques

CINQUÉ:  -. Que  l’Ajuntament  d’Alcoi  estudie  oferir  transport  urbà  d'autobusos  gratuït
durant els mesos de setembre a desembre del 2022, i estudie una possible rebaixa del
50% durant l'any 2023 si  la crisi de les energies persisteix. Açò estimularà l’estalvi  de
combustible i la familiarització de tota la ciutadania amb el transport urbà, totes dos coses
que milloren la qualitat de vida de la ciutadania en general.

SISÉ:  -. Que  l’Ajuntament  d’Alcoi sol·licite  a  la  Generalitat  la  gratuïtat  del  transport
interurbà d'autobusos durant els mesos de setembre a desembre del 2022.

SETÈ: -.Que l’Ajuntament d’Alcoi reedite el bo municipal d'ajuts per fomentar la mobilitat
sostenible i barata: 50% per a la compra de bicis elèctriques i patinets.

VUITÉ: -. Que l’Ajuntament d’Alcoi agilitze el consens amb organitzacions empresarials i
sindicats de serveis de transport públic als polígons industrials de la ciutat. Finalització de
la connexió de carrils bici amb els polígons i instal·lació de pàrquings per a bicicletes amb
videovigilància.

NOVÉ:-.Que l’Ajuntament d’Alcoi impulse, el més aviat possible, una línia extraordinària
d’ajudes econòmiques directes destinades a PIMES, Micro PIMES, autònoms i el comerç
local amb l’objectiu d’ajudar a pal·liar l’augment dels costos relatius als subministraments
energètics,  ampliant  i  complementant  l’ajuda plantejada per  a  empreses que han vist
reduïda la seua facturació. 



DÈCIM:-. Que l’Ajuntament d’Alcoi monitoritze i impulse a la digitalització del comerç de
proximitat, mitjançant ajudes als comerciants.

ONZÉ:- Relaxar els requisits i criteris per poder optar al Bo social energètic ampliant així
el nombre de famílies que poden ser beneficiàries per evitar que augmente el nombre de
famílies vulnerables a la nostra ciutat.

DOTZÉ:- Que l’Ajuntament d’Alcoi sol·licite a Conselleria la creació d’un pla renove per a
electrodomèstics més eficients que els permeten reduir els costos de la factura elèctrica.


