PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA PROMOCIÓ
DE L'ÚS DE LA BICICLETA EN LA COMUNITAT EDUCATIVA

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 la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha impulsat la
campanya “En bici a la Universitat” La iniciativa presentada va dirigida a la promoció
de l’ús de la bicicleta entre els diversos col·lectius de la comunitat universitària
(l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis) per tal d’assolir una
mobilitat quotidiana més neta i sostenible amb el medi ambient. Per a tal finalitat,
s’han organitzat, amb la col·laboració de la Càtedra Transport i Societat de la
Universitat Politècnica de València, una sèrie d’activitats formatives i de conscienciació
per a aconseguir un ús correcte i segur de la bicicleta, a més de la importància
d’introduir en les nostre vides uns hàbits de mobilitat més sostenibles.
Més
informació:
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=974158
Davant d’aquesta campanya i tenint en compte l’arrelament de dues de les cinc
universitats públiques valencianes a la nostra ciutat, volem preguntar:
• Hi ha previst l’organització d’aquestes activitats a la nostra ciutat? Entre aquestes
activitats previstes estan inclosos els cursets?
En el cas que no estiguen previstes aquestes accions demanem:
PRIMER.- Que es demane a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat que es tinga en compte a Alcoi en aquestes accions.
SEGON.- Que s’estudie la possibilitat d’implementar aquests cursets o semblants per

a la ciutadania en general i amb major èmfasi amb la comunitat educativa per a
promoure que els xiquets, xiquetes i joves puguen acudir al seu centre d’ensenyament
en bicicleta.

Alcoi, 2 de novembre de 2021

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi

