MOCION que presenta o concelleiro /voceiro do grupo de C@urel vivo , Óscar Carrete Lage, diante do
Concello –Pleno de Folgoso do Courel, presenta para a súa discusión e aprobación, se procede, polo Pleno
da Corporación Municipal a seguinte INVENTARIO DE COORDENADAS E PLAZAS HABILITADAS PARA
ATERRAXE DE HELICOPTEROS DO 112
Exposición de motivos:
Unhas recentes declaracións dun condutor de helicóptero, sobre protocolos que poderían
salvar vidas. Falaba da falla de coordinación a hora de aterrar nunha zona predefinida para ese
fin que cumprise os requirimentos técnicos.
No Courel, tiveron que aterrar varias veces por motivos de urxencia e un dos problemas que se
comentaba era o de aterrar.
Os problemas, non se poden atender en quente, polo que levamos esta proposta tras meses
da última actuación e coa intención toda de que se desafortunadamente se precisa outra
actuación deste tipo. Non estea o piloto mirando onde aterrar na manobra de aproximación,
nin a ambulancia dubide de onde facer un posible transbordo de urxencia.
Sería moi doado economicamente e necesario equipar o Concello de Folgoso do Courel, con
alomenos 9 zonas, unha por parroquia, onde poder aterrar o helicóptero.
Moitas destas zonas , valerían pastizais, prados, cruces de estradas. Xa que os requirimentos
técnicos son de alomenos 13x13m de superficie e non máis de 7% de pendente.
Estas zonas, correctamente xeo localizadas e compartindo as coordenadas co 112 e
ambulancias locais, GES… Sería un paso máis pola seguridade dos nosos veciños/.
Por todo o anterior, o Grupo Municipal de C@urel vivo considera de interese municipal que o Pleno da
Corporación ACORDE:

1. Que desde o Concello se localicen e se doten de limpeza e bo acceso a estes
lugares.
2. Que dende o Concello se lle dea traslado das coordenadas dos mesmos ó 112,
GES e ambulancias da zona.

En Folgoso do Courel a 20 de Abril de 2018

Ado: Óscar Carrete Lage

