
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI AMB MESURES D’EMERGÈNCIA
FRONT A 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 la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els efectes del canvi climàtic són innegables. Segons l’ONU els darrers sis anys han 
sigut els més càlids registrats des de 1880 i es prediu un increment de les 
temperatures acusat i constant en els anys que venen. Això fa que els estius siguen 
cada vegada més intensos, s’inicien abans i arriben a temperatures altíssimes i 
s’incrementen els efectes negatius sobre la salut de les persones. A banda 
s’empitjoren les condicions en que realitzem activitats quotidianes, sobretot en el cas 
d’alguns oficis (construcció, treballs a l’exterior, hivernacles, forns de pa...). 

La ciutat ha d’adaptar-se necessàriament a aquestes circumstàncies per tal de protegir
a les persones. En juliol de 2020 ja es va aprovar a proposta nostra que s’elaborara un
pla local contra la calor amb un estudi detallat del clima urbà i mesures i accions a curt 
i mitjà termini 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. Hem plantejat també un 
augment de les mesures de renaturalització de la ciutat i la protecció de la biodiversitat
urbana front les altes temperatures.

Sabem que des dels departaments es treballa de forma normal per a implantar 
mesures de prevenció per al personal municipal i que s’ha arribat a acords amb alguna
empresa concessionària perquè es protegisca la plantilla dels efectes de les onades 
de calor.

Però encara resta molt per fer en l’objectiu de protegir a les persones d’aquesta ciutat 
de les altíssimes temperatures que estem patint i creiem que davant d’onades de calor
s’ha d’actuar i prendre mesures urgents.

En aquest sentit plantegem els següents precs:: 

PRIMER.- Que es definisca i es faça públic el pla d’emergència municipal per
onada de calor a la ciutat d’Alcoi.



SEGON.- Mentrestant aquest pla no estiga completat ni vigent, que es treballe
en les següents mesures que creiem indispensables i urgents:

a) Intensificar els controls del compliment de les condicions de treball de les
empreses concessionàries i contractades per l’Ajuntament que fan gran part
de la seua activitat a l’exterior i  arribar a acords amb estes semblants a
l’acordat amb la concessionària de la neteja: horaris adaptats a les altes
temperatures, proporcionar elements de protecció de la insolació (gorres,
roba lleugera, crema solar).

b) Intensificar l’assistència a domicili incloent-hi l’increment de les telefonades
i visites presencials periòdiques a les persones més vulnerables, lliurament
d’aigua i fruita i cessió d’aparells de climatització.

c) Habilitació de punts frescos en espais públics climatitzats de lliure accés i
amb un ampli horari (de 9 a 14 h i de 15.30 h a 21 h, per exemple) per a
que la ciutadania puga descansar i relacionar-se sense patir.

d) Ampliar el nombre de fonts d’aigua potable a la ciutat.

e) Organitzar activitats infantils amb aigua per a que es puguen refrescar. 

TERCER .- Que l’Ajuntament d’Alcoi inste al Ministeri de Treball i Economia 
Social a que amplie el nombre d’inspeccions laborals per a que totes les 
persones treballadores d’Alcoi no vegen empitjorades les seus condicions de 
treball durant estos episodis de calor. 

Alcoi, 25 de juliol de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


