
MOCIÓ PER A LA NETEJA DEL BARRANC DE PICASSENT

En/Na,  Artur  Hernández  Gastaldo  i  Nereida  Tarazona  Beleguer  regidors  del  Grup 

Municipal  Compromís  a  l’Ajuntament  de  Picassent,  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 per al  seu debat i  votació en el  Ple la 

següent:

MOCIÓ

Durant este mes de setembre s'ha produit un incendi dins dels canyars del tram urbà 

del  barranc  de  Picassent.  Un  barranc  que  es  troba  en  una  situació  molt  perillosa, 

especialment en el seu tram urbà a Picassent, presenta una situació de deixadesa i falta 

de  manteniment  per  part  de  l'ens  encarregat  de  la  seua  gestió,  la  Confederació 

Hidrogràfica del Xúquer. 

Amb tot, durant estes primeres setmanes de setembre la situació meteorològica ha 

estat complicada, des del punt de vista de la calor, el tram urbà del barranc s’ha convertit  

en un autèntic polvorí.  A més a més, cal afegir que comença la temporada de pluges 

torrencials.  El  barranc,  en  el  seu  tram urbà,  té  un  recorregut  que  travessa  diferents 

infraestructures com el pont principal de Picassent i l’autovia A7 i que podria provocar 

estancaments i inundacions perilloses.

Durant les pròximes setmanes entrem en l’època de pluges torrencials i gota freda. 

La frondosa vegetació del barranc pot provocar un embús important en el seu pas pel  

tram urbà. A més a més, la situació actual provoca molèsties que han de patir moltes 

veïnes i veïns de Picassent, qui tenen les cases pròximes al barranc. La frondosa malesa 

provoca l’aparició de molts mosquits i rosegadors.



ACORDS

1) El  plenari  de  l'Ajuntament  de  Picassent  demana  a  la  Confederació 

Hidrogràfica  del  Xúquer  una  ràpida  i  eficaç  intervenció  en  la  neteja  del  barranc  de 

Picassent, especialment en el seu tram urbà, així com en la resta del seu llit amb l'objectiu 

d'evitar cap tipus d'incident que puga provocar perill per la població de Picassent així com 

a les infraestructures.

2) El  plenari  de  l'Ajuntament  de  Picassent  demana  a  la  Confederació 

Hidrogràfica del Xúquer una neteja més constant del tram urbà del barranc de Picassent  

no deixant passar un temps excessiu entre intervenció i intervenció.

3) Creació  d'una  comissió  mixta  Ajuntament  de  Picassent-Confederació 

Hidrogràfica del Xúquer que es reunisca, com a mínim, una vegada a l'any per a fer un  

seguiment de la situació del barranc de Picassent

En/na Nereida Tarazona

Regidora de Compromís per Picassent

Picassent, 14 de setembre de 2016.


