Ajuntament d’Alcoi

14. 12164/2022 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
MOCIÓ CONJUNTA PARTIDO POPULAR - COMPROMÍS ALCOI - CIUDADANOS –
PODEM - GUANYAR ALCOI: PER INSTAR A LES ADMINISTRACIONS A LA CREACIÓ
DE FONS PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LES PLUGES A LA CIUTAT

Moció
La orografia de la nostra ciutat ha estat sempre una font de problemes, la gran
quantitat de barrancs i la poca compactació del terreny ha fet que les solsides i
esllavissaments del terreny siguen una constant preocupació dels governants de la
ciutat. Grans obres d'ingerència s’han realitzat històricament amb la finalitat
d’estabilitzar el terreny i donar seguretat a les construccions i a veïnes i veïns, com
ha estat el cas del mur dels Merita i Gisbert al vessant del barranc del Molinar a
principis del S.XIX.
Que temporals i episodis llargs de pluges afecten negativament als talussos de la
nostra ciutat no és nou, com podem veure al llarg de l'historia de la nostra ciutat. El
que sí és nou és la manca d’inversions i d’obres de consolidació serioses i amb visió
de consolidar d’una forma definitiva aquests barrancs, que per part de les
administracions estem patint.
Més recentment recordem que els tècnics de l’Ajuntament van calcular que per
reparar els danys que el temporal Glòria van ocasionar a la nostra ciutat eren
necessaris 6.298.928,64 d’euros en reparacions a infraestructures i bens públics, a
habitatges públics i privats. Des de l’Ajuntament d’Alcoi es van sol·licitar a les
administracions aquesta quantitat però, sols va rebre 165.255 euros per part del
Govern d’Espanya.
Els danys que no van ser coberts per aquesta mínima quantitat han quedat pendents
de reparar en la seua gran majoria. Açò ha fet que aquest nou episodi de pluges
certs talussos ja danyats per anteriors temporals i que no han sigut objecte de noves
consolidacions, acaben en nous esllavissaments com ha estat el cas del de la
Beniata.
Calen noves obres i accions contundents per estabilitzar els barrancs de la nostra
ciutat i evitar danys a persones, infraestructures o edificis públics o privats.
Igualment cal aconseguir la implicació ferma de les administracions públiques per
frenar el deteriorament dels barrancs i talussos de la nostra ciutat. Govern
d’Espanya, Generalitat i Diputació han de fer un esforç ferm en ajudar a l’Ajuntament
d’Alcoi a preparar la ciutat per la nova climatologia, més extrema, resultat del canvi
climàtic.
Per tot el que s’ha exposat, des dels grups municipals sotasignants proposem els
següents punts d’acord
ACORDS
PRIMER: - Constituir una comissió d'estudi de l'estructura geològica de la ciutat
d'Alcoi conformada per persones expertes de les universitats valencianes i pels
responsables tècnics de l'Ajuntament d'Alcoi amb la finalitat de projectar les obres
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necessàries i mesures de contenció i de solució d'aquestes solsides, tenint en
compte una priorització de les accions a emprendre. Així mateix, que la comissió
elabore un mapa de la ciutat dels punts més susceptibles de patir solsides i de les
seues causes específiques.
SEGON: - Que l’Ajuntament d’Alcoi s’adrece al Govern de l’Estat Espanyol per a
sol·licitar els fons necessaris de manera urgent per a realitzar les actuacions més
necessàries de consolidació dels talussos i barrancs de la ciutat.
TERCER: - Que l’Ajuntament d’Alcoi s’adrece al Govern de la Generalitat per a
sol·licitar els fons necessaris de manera urgent per a realitzar les actuacions més
necessàries de consolidació dels talussos i barrancs de la ciutat.
QUART: - Que l’Ajuntament d’Alcoi s’adrece a la Diputació d’Alacant per a sol·licitar
els fons necessaris de manera urgent per a realitzar les actuacions més necessàries
de consolidació dels talussos i barrancs de la ciutat.
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