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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER RUBÍ (VR) PER L’ACCÉS 
LLIURE A INSTALꞏLACIONS MUNICIPALS DAVANT EPISODIS D’ONADES 
DE CALOR 

 

VEÏNS PER RUBÍ (VR) 

 

El Grup Municipal Veïns per Rubí, d’acord amb el que estableix l’article 13 del 
Reglament Orgànic Municipal, presenta la següent moció per escrit per via 
correu electrònic, per a la seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Atès que segons un estudi de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) les 
onades de calor al juny són cada vegada més freqüents a Catalunya. En 
concret, aquesta investigació afirma que aquests episodis extrems els primers 
dies oficials de l’estiu, com el que vam viure a finals de juny, són 10 vegades 
més probables que fa 30 anys. 

En aquest sentit, als anys 80 les fortes calorades al juny tenien lloc cada 100 
anys de mitjana, però actualment succeeixen cada 10 anys. Un augment 
d’aquests episodis que té el seu origen en el canvi climàtic fruit de l’escalfament 
global del nostre planeta, segons indiquen les dades de l’estudi. Precisament, 
això confirma una realitat cada cop més consolidada. 
(https://catalunyadiari.com/catalunya‐meteo/onades‐calor‐juny‐mes‐frequents‐canvi‐climatic) 

 

Atès que segons el "Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya", 
publicat el 2016, s'afirma que "les projeccions analitzades donen com a resultat 
un senyal molt robust d'augment de temperatura, a Catalunya, per als pròxims 
decennis". Aquest augment es produirà en tots els horitzons temporals, en totes 
les estacions de l'any i en totes les àrees geogràfiques de Catalunya. 

L'informe afegeix que hi haurà un augment de les temperatures extremes, de 
les onades de calor, les nits tropicals, les nits i els dies càlids i la durada de les 
ratxes càlides. A més, les condicions seran més àrides i hi haurà una menor 



   
 

2 
 

disponibilitat de recursos hídrics per a uns sistemes més assedegats i una 
població en augment. 

(https://www.ccma.cat/324/catalunya‐haura‐dadaptar‐se‐a‐mes‐onades‐de‐calor‐i‐grans‐

incendis‐forestals/noticia/2931737/) 

 

La pràctica totalitat de municipis del nostre entorn (Terrassa, Sabadell, Sant 
Cugat, Vacarisses i fins i tot d’altres més allunyats com Berga), han optat per 
donar accés lliure a la piscina d’estiu, posant a disposició dels veïns una 
alternativa per poder alleugerir aquestes jornades d’intensa calor i posant 
especial atenció a les famílies més desafavorides. Malauradament, a diferència 
d’aquests municipis, Rubí no té piscines públiques d’àmbit lúdic amb un 
aforament adequat al nombre d’habitants de la nostra ciutat, i per aquest motiu 
considerem imprescindible la planificació d’una nova piscina municipal d’estiu 
amb aquestes característiques. 

L’Ajuntament de Rubí disposa de diferents equipaments municipals climatitzats 
i, de fet, de manera extraordinària, la Biblioteca municipal va estar oberta en 
l’episodi d’onada de calor del passat més de juny coincidint amb Festa Major. 

Volem recordar la importància de seguir les recomanacions per evitar un cop 
de calor, amb especial atenció als colꞏlectius més vulnerables, com nadons i 
gent gran. 

 

Per tot el que s’ha exposat, des de Veïns per Rubí proposem al Ple l’adopció 
dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Iniciar la planificació de la construcció d’una nova piscina municipal 
d’estiu adequada per un municipi com Rubí, de més de setanta-cinc mil 
habitants. 

Segon.- Donat que a Rubí existeixen, fins al moment, una piscina d’estiu 
municipal, una piscina coberta municipal però de gestió externa (CNR), i una 
concessió privada per la gestió del Centre Esportiu DUET, caldria estudiar les 
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formes i condicions de l’accés a cadascuna d’aquestes, atenent als actuals 
convenis amb cada entitat, i valorant la possibilitat d’incorporar clàusules 
socials que permetin, en situacions extraordinàries i sota condicions 
determinades, l’accés a aquests equipaments. 

Tercer.- Incloure en els protocols d’actuació per onada de calor l’obertura de 
determinades instalꞏlacions municipals que disposin de climatització i que es 
considerin més adequades, perquè les persones que ho necessitin es puguin 
refugiar de les altes temperatures.  

Quart.- Senyalitzar i comunicar a la ciutadania les fonts públiques obertes 
durant els episodis d’onades de calor i instalꞏlar, si aquestes es consideren 
insuficients, fonts portàtils en aquells barris on sigui necessari.  

Instalꞏlar també cortines d’aigua vaporitzada en espais especialment afectats 
(places dures de formigó amb ús intensiu de població infantil, espais on hi hagi 
circulació intensiva de la ciutadania, etc.) 

Cinquè.- Intensificar el control, mitjançant la regidoria corresponent, dels casos 
de persones especialment vulnerables, assegurant que tenen sistemes de 
refrigeració, aigua i queviures, com ara fruita, o en casos de mobilitat reduïda. 

Sisé.- Fer difusió d’aquest protocol a través de tots els mitjans disponibles. 


