
 

 

  

  

Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a ple per garantir el benestar i les condicions 

laborals davant de situacions climàtiques extremes  

  

D’acord amb les sèries estadístiques recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya, pels diferents 

grups de recerca científica i els treballs del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic, el maig de 2019, 

la Generalitat va declarar l’emergència climàtica.  

Les conseqüències del canvi climàtic son ja evidents per a la població i recurrents i cada cop més 

freqüents. Les més evidents son l'increment de la temperatura mitjana de l'aire, els canvis en la 

precipitació, els canvis en els extrems climàtics. Segons el Butlletí anual d’indicadors climàtics 

corresponent a l’any 2021 (BAIC 2021), la variació de la temperatura mitjana de l’aire a Catalunya per 

al període 1950-2021 mostra un ritme d’increment de +0,25°C/decenni, un valor estadísticament 

significatiu, que significa un augment d’1,8°C en els darrers 72 anys. 

En el període 1950-2021, han augmentat pràcticament a tot Catalunya els índexs associats amb un 

clima més càlid: “Nombre de dies càlids”, “Nombre de dies d’estiu”, Nombre de dies de calor”, 

“Nombre de nits tropicals”, “Nombre de nits càlides”, “Amplitud tèrmica anual” i “Indicador de durada 

de la ratxa càlida” i "Indicador d’onades de calor”. Per contra, disminueixen gairebé arreu del país els 

índexs lligats a un clima més fred, com ara el “Nombre de dies freds”, “Nombre de nits fredes” i 

“Indicador d’onades de fred”. 

Així mateix, la intensitat i la durada de les sequeres (avaluades a partir de l’Índex de Precipitació 

Estàndard) ha augmentat al conjunt de Catalunya i els períodes humits son menys extensos i menys 

intensos 

A Sabadell les dades estadístiques recollides en els darrers 50 anys confirmen aquesta tendència 

mundial. Desprès d’estar vivint un dels estius més calorosos mai registrats, amb diferents 

esdeveniments extrems, on s’han registrat diverses onades de calor i on el termòmetre ha arribat a 

superar els 38 graus a la ciutat de Sabadell (amb una sensació tèrmica encara superior) , entenem 

que l’Ajuntament, com administració més propera a la ciutadania, ha d’estar millor preparats per 

poder fer front a aquestes situacions. El canvi climàtic és una evidència i per tant, hem d’assumir que 

la ciutat no està preparada i, per tant, hem de crear mecanismes que pal·liïn al màxim els possibles 

efectes negatius per la qualitat de vida que comporta la situació actual.   

La contractació pública representa un dels pilars bàsics a les economies de tots els països de la Unió 

Europea. La OCDE en el seu informe “Government at Glance 2019” va assenyalar que la contractació 

pública representa el 10% del PIB en el cas de l’Estat espanyol i que la despesa realitzada a la 

contractació pública arriba al voltant del 25% del total de la despesa pública.   

Les administracions, a través de la contractació pública, no només tenen una gran responsabilitat a 

l’activitat econòmica des d’un punt de vista qualitatiu, sinó que també qualitatiu donat que és tan 

important el volum de despesa i d’inversió que pot i ha de ser utilitzat com a palanca per a 

l’alineament dels interessos generals i apostar no només en funció del creixement econòmic, sinó 



 

 

també per a la promoció de les condicions de progrés social i econòmic, la protecció dels drets 

socials i, per suposat, l’equilibri mediambiental.   

D’acord amb el que s’estableix a la Llei de l’Estatut dels Treballadors al que tenen dret, en la seva 

relació de treball, a la seva integritat física i a una adequada política de prevenció de riscos laborals. 

Així doncs, l’Administració, en aquells casos on es puguin controlar les condicions laborals per estar 

els treballadors realitzant la seva jornada a l’aire lliure, tant si és l’empresa adjudicatària d’un 

contracte com si és la administració pública directament, s’han de prendre les mesures necessàries 

perquè els treballadors puguin protegir-se de les inclemències climàtiques i s’eviti, en tots els casos, 

riscos innecessaris per a la salut dels treballadors.   

Segons l’Informe de Vigilància de la Mortalitat diària (MOMO), de l’Institut de Salut Carlos III, en el 

que portem de 2022 al conjunt de l’estat espanyol, han mort 4.038 persones com a conseqüència de 

les temperatures extremes, i a Catalunya les xifres arriben, segons aquest informe, a 180 durant el 

mes de juliol. També l’institut de Salut Global de Barcelona ha xifrat en un augment de mortalitat del 

20% a Catalunya atribuïble a les diferents onades de calor.    

Els episodis de temperatures extremes no només incrementen les morts de persones amb patologies 

respiratòries o persones grans, sinó també les que han de treballar sense tenir en compte els efectes 

que realitzen sobre la seva salut aquestes situacions.   

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i  

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 en el seu article 145 s’inclou la possibilitat d’incorporar entre 

els criteris qualitatius aspectes socials vinculats, entre d’altres, a la millora de les condicions laborals 

i salarials, i les relacionades amb la protecció de la salut i la seguretat al treball. També a l’article 202 

sobre les condicions especials, es recull la possibilitat d’imposar consideracions de tipus social per 

garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball, així com les mesures per preveure la 

sinistralitat laboral i garantir el respecte pels drets laborals bàsics.   

Com Ajuntament, entenem que els plecs de clàusules administratives particulars que es redactin han 

de contemplar per a la prestació dels serveis mesures climàtiques per vetllar i garantir la salut dels 

treballadors, i les seves corresponents penalitzacions per incompliment, dins les mateixes es podria 

establir que els licitadors manifestin que compleixen determinats requisits, a través de declaracions 

responsables i, una vegada seleccionada el guanyadors, requerir al licitador per a presentar la 

documentació acreditativa del seu compliment.   

Per tot això, aquests serien els primers passos  mentre la ciutat es prepara des de tots els àmbits per 

adaptar-se als episodis extrems en la temperatura que cada cop seran més llargs i durs en intensitat.   

Acords  

1- Instar al govern de l’estat espanyol a modificar la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes 

del sector públic en la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 

Parlament europeu i Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 per introduir 

l’obligatorietat d’incloure, en aquells contractes on els treballadors puguin estar exposats a 



 

condicions ambientals climàtiques que puguin afectar la seva salut, un pla de prevenció 

d’aquestes situacions.   

  

2- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya la inclusió als plecs de condicions 

administratives particulars de la Generalitat de Catalunya, en aquells contractes on les 

condicions climàtiques puguin suposar un perill pels treballadors, incloure la obligatorietat de 

les empreses licitadores, de tenir un pla de prevenció que contempli específicament els riscs 

derivats d’esdeveniments climàtics extrems, com altes temperatures, temporals de fred i 

nevades, entre d’altres.   

  

3- Instar a l’Ajuntament de Sabadell a adaptar els plecs de clàusules administratives per a les 

licitacions de concessió i prestació de serveis i obres la qual la seva licitació s’iniciï en el 

proper exercici pressupostari, incloent una valoració de les clàusules climàtiques dins dels 

criteris d’adjudicació i preferència.   

  

4- Desenvolupar i revisar els protocols específics d’actuació a tots els serveis municipals que 

presten serveis públics per fer front a l’augment de les temperatures i l’augment d’episodis 

extrems amb la participació dels agents socials.   

  

  

  

No obstant, el ple resoldrà  

  

  

  
   

  

Gabriel Fernàndez i Díaz  

Portaveu del GM d’Esquerra Republicana  
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