
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE MOBILITAT

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  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 les següents preguntes i prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació actual d'emergència climàtica sumada a les mesures socials condicionades
per la Covid-19 ens demana accelerar canvis necessaris en la mobilitat urbana amb
criteris de sostenibilitat. Presentem una sèrie de propostes per tal d'ajudar a reduir el
consum energètic  i  les  emissions  contaminants així  com millorar  l'espai  públic  i  la
qualitat  de  vida  de  la  ciutadania  millorant  la  qualitat  de  l'aire,  disminuint  el  soroll
ambiental procedent del tràfic, reduint la sinistralitat així com afavorint la fluïdesa del
tràfic i la capacitat d'estacionament.

Al respecte fem les següents preguntes:

 Per part del govern se'ns ha notificat a diverses reunions que a més del que ara
s'està portant a terme s'estava estudiant altres zones, carrers i places per a
restringir l'ús de vehicles i convertir-les en zones de vianants. Quines zones
s'han  estudiat,  quines  conclusions  s'han  extret  i  quines  mesures  van  a
prendre's en eixe sentit?

 Per part del govern es va anunciar en 2016 que al pont de Sant Jordi, a pesar
de tenir indicat un carril bici al Pla de Mobilitat, anava a incloure's una ciclovia.
Té previst incloure's la senyalització corresponent al pont?

 Quants punts públics per a aparcar bicicletes hi ha a Alcoi, en quina localització
i en quina data s'han instal·lat?

Per tot el que s'ha exposat realitzem el següent prec:

1. Que s'habilite a curt termini al carril bus habilitat per a vianants dels carrers Els



Alçamora, Alameda Camilo Sesto i Joan Gil Albert un espai habilitat per a carril
bici, podent continuar mantenint altre espai per als vianants.

2. Que es valore la introducció d'un carril  bici  definitiu en tot  eixe trajecte que
creua la ciutat completant el que ja s'indica al Pla de Mobilitat.

3. Que es senyalitzen com a ciclovia aquells carrers on indica el Pla de Mobilitat
que correspon i que es valore la senyalització provisional com a ciclovia en
aquells carrers on ve indicat un carril bici però no s'ha executat encara.

4. Que  s'instal·len  més  aparcabicis  a  diverses  zones  de  la  ciutat  localitzats
prioritàriament  a  llocs  estratègics  com  parcs,  centres  educatius  i  culturals,
mercats i que a la resta de la ciutat s'instal·len valorant l'afluència de gent i
mirant de reduir les distàncies entre aparcabicicletes.

5. Que  es  torne  a  valorar  la  implantació  d'un  servei  de  bicicletes  elèctriques
públiques, tal com s'està realitzant a altres poblacions del País Valencià.

Alcoi, 31 d'agost de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


