
MOCIÓ DE JUNTS PER VALLIRANA SOBRE MESURES PALIATIVES
DURANT LES ONADES DE CALOR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Departament  d’Interior  de la  Generalitat  de Catalunya preveu plans de Protecció
Civil per millorar l’organització de recursos humans i materials davant d’emergències o
riscos greus per a les persones.

Aquests  plans  es  vehiculen  a  través  de  PROCICAT (Protecció  Civil  de  Catalunya).
Malgrat que la implantació de programes específics PBEM (Pla Bàsic d'Emergència
Municipal) no és obligatoria en municipis de menys de 20.000 habitants, a Vallirana,
municipi de 15.000 habitants amb una situació geogràfica i estructural particular,  és
indispensable disposar d'un pla municipal de protecció i assistència.

És evident que determinats fets, com a conseqüència del canvi climàtic i de la particular
situació  geogràfica  i  estructural  del  municipi,  fan  més  que  recomanable  disposar
d'aquest pla municipal de protecció i assistència.

De fet,  i  en aquest sentit,  existeixen dos elements a tenir en compte en relació a la
situació climàtica i habitacional del nostre municipi:

1) La situació geogràfica produeix que determinats esdeveniments meteorològics 
extrems, vents, onades de calor, siguin freqüents;

2) Una població envellida que pateix més aquestes incidències i les seves 
conseqüències.

En el cas concret de les onades de calor, diversos estudis (AMB, 18/2/2018. “Onades de
calor  i  renovació  de  protocols  d'actuació  municipals”)  realitzats  a  dotze  municipis
propers —Cornellà, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la
Barca, entre d'altres— situen les onades de calor entre els 33,1 º C (litoral) i els 35 º C
(interior) diürns, i entre els 22ºC i 23ºC nocturns. Aquests fets es produeixen sovint a
Vallirana.

Durant els episodis d'onades de calor, des de l'ajuntament de Vallirana es realitza una
advertència general de mesures preventives clàssiques: beure aigua, protegir-se del sol,
entre d'altres. Aquestes advertències son necessàries, però hi ha una acció concreta de
confort tèrmic (fins ara, aquesta actuació, quan s'ha dut a terme, ha depès d'una decisió
puntual i subjectiva): l’accés gratuït a la piscina municipal quan el PROCICAT activa
l’alerta per onada de calor, des del primer dia fins a l’últim.

Per tots aquests motius, i per evitar que aquesta actuació depengui d’una decisió puntual
i  subjectiva,  des  del  grup  municipal  de  Junts  per  Vallirana  proposem  al  ple  de
l'Ajuntament de Vallirana l'adopció dels acords següents:



ACORDS

1-  Crear  una  comissió  per  establir  un  protocol  global  d'actuació  durant  els  períodes
d'onades de calor, conformada per l'equip de govern, els diversos grups municipals de
l'oposició, serveis socials, CAP, Protecció Civil i ADF's, tal com recomana l’estudi fet
per la AMB en data 18/02/18 i que té com a finalitat unificar els protocols dels municipis
sobre  previsió,  alerta  i  actuacions  davant  les  onades  de  calor.  La  comissió  haurà  de
decidir com s'activarà el protocol establint les condicions d'accés a la psicina municipal
de Vallirana i  l'aforament d'aquesta.  El protocol hauria d’estar elaborat per tal  de ser
aplicat  el  proper estiu.  L'activació  del  protocol  en  els  períodes  d'onades  de  calor  a
Vallirana  es  faria  en  el  moment  que  el  PROCICAT activés  l'alerta  vermella  al  Baix
Llobregat  i  quan  se  superin  els  37,5ºC  al  municipi.  La  durada  del  protocol  vindrà
establerta pel temps que transcorre entre l'activació de l'alerta per part del PROCICAT
fins a la seva desactivació. 
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