PREGUNTA-PREC DEL GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI: DESPRENIMENTS CARRER
ALACANT
___________________________________________
Sandra Obiol Francés, portaveu 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 el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Diverses persones veïnes del carrer Alacant ens han fet arribar la seua preocupació pels
despreniments succeïts en les últimes setmanes al vessant. Som coneixedors que hi ha hagut
despreniments del formigó projectat que s'havia instal·lat al pendent per evitar l'erosió. Que també,
més avall en el carrer, hi va haver uns despreniments de terra i pedres que van arribar a la
calçada.
Amb el fort vent dels darrers dies el veïnat ha observat com alguns arbres patien grans
oscil·lacions i moviments. Així mateix ens han informat d'un clevill que existix al mur ja construït
prèviament i que no saben si ha patit canvis.
Respecte a tot açò volem saber:

-

Quins mecanismes de control hi ha instal·lats al vessant per enregistrar els moviments del
terreny del pendent així com dels moviments dels elements de contenció disposats en
esta?

-

Quins controls i estudis s'han realitzat d'eixe vessant en el darrer any?

Davant la situació exposada demanem:

-

Que els despreniments que ha patit el formigó projectat es reparen per donar-li major
consistència a eixa zona del vessant.

-

Que s'estudie el risc de caiguda dels arbres del vessant i s'actue si se'ls considera
perillosos amb risc de caiguda.

-

Que s'instal·len en el clevill del mur senzilles mesures de control com testimonis d'algeps
que permeten avaluar de forma objectiva els possibles moviments d'este clevill.

Alcoi, 03 de març de 2020
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