
PREGUNTES i PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER  A LA
PUBLICACIÓ DE DADES COMPLETES SOBRE TRÀNSIT

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 el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al  passat  plenari  davant  d'un prec de Podem per  a  la  creació  de la  Comissió  de
seguiment de la conversió del Centre en zona de vianants es comentava per part del
govern que s'estaven encara recollint  dades i que en tindre les primeres dades es
convocaria la comissió però ens hem trobat aquesta setmana en premsa que s'han
anunciat les primeres dades de volum de trànsit i nivells de contaminació sense haver
convocat la comissió.

Sense tindre cap interés per part nostra a posar en dubte els beneficis de la reducció
del trànsit de vehicles de motor i sense posar en dubte tampoc les dades presentades
creiem que s'ha de ser més exigents i transparents amb estos estudis i també fer que
es  puga  accedir  lliurement  a  la  totalitat  de  les  dades  tant  per  part  dels  grups  de
l'oposició com per part de la ciutadania.

Al respecte de tot açò realitzem les següents preguntes:

 A la notícia de l'Ajuntament es diu que es reduïxen els nivells de CO al Cantó el

Pinyó  i  al  País  Valencià  però  "que  aquesta  reducció  en  aquests  punts  no
significa  un augment  en  altres  carrers".  Entenem que  per  altres  carrers  es
referixen al carrer Oliver i l'avinguda Joan Gil-Albert que és on estan situats els
altres dos mesuradors que s'indiquen. S'han realitzat mesures de nivells de
contaminants  en l'aire  a  carrers  com Casablanca o  Sant  Jaume o a  altres
carrers del Centre, a banda dels punts citats, abans i després de la implantació
de les restriccions de trànsit?

 A la notícia també es parla que el volum del trànsit a carrers com Casablanca i



Sant Jaume no ha augmentat tant com es preveia als càlculs realitzats.Per tal
de poder fer comparatives volem saber: Es tenen mesures dels volums de tràfic
en eixos  carrers abans de la  implantació de les restriccions de trànsit? On
estan diponibles?

Per tot el que s'ha exposat anteriorment realitzem els següents precs:

Primer.- Que a  banda de les  dades completes  i  detallades  dels  mesuraments  de
qualitat de l'aire que ja vam sol·licitar a un altre prec en novembre de 2020 es facen
públiques les dades completes de volum de trànsit que es tinguen.

Segon.- Que eixes  dades  es  publiquen  en  formats  oberts  i  descarregables  per  a
facilitar el tractament per part de qui ho desitge i vagen actualitzant-se periòdicament
amb la freqüència més gran possible.

Alcoi, 4 de maig de 2021

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


