
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE EL CARRIL
BICI A  L’EIX ALÇAMORA-CARRER VALÈNCIA

Pablo González Gimeno, portaveu 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

En setembre de 2020 demanàvem, entre altres propostes per al foment de l'ús de la 
bicicleta a la ciutat, que s'habilitara un carril bici a l'eix Alçamora-Alameda-Joan Gil-
Albert-Carrer València. Ens alegrem que finalment s'haja desenvolupat aquest projecte
segregant el carril dels automòbils i sense reduir espai per a vianants perquè el 
considerem necessari i prioritari.

En revisar el projecte, veiem, tal com s'ha anunciat, que al pas dels ponts les bicicletes
compartiran espai amb la resta de vehicles i que el sentit només serà possible en el 
sentit de la circulació del carrer.

Entenem que una persona en bicicleta que arribe pel carril bici des de Joan Gil-Albert 
al pont de la petxina o des de l'Alameda al pont de Sant Roc haurà de buscar una 
alternativa de circulació o baixar de la bicicleta i transitar a peu per la vorera per a 
reincorporar-se al carril bici una vegada passats els ponts si així ho desitja.

Al respecte ens sorgeixen una sèrie de dubtes que no trobem al projecte:

 Està planificada la senyalització d'itineraris possibles sobretot per qui anirà en 
sentit contrari a la direcció de la resta de vehicles?

 Està planificada la senyalització de la forma d'actuació correcta a l'hora 
d'arribar als ponts en sentit contrari a la direcció de la resta de vehicles?

Respecte a la resta de propostes que demanàvem en 2020 volem saber:

 En quin procés es troba la instal·lació d'aparcabicicletes a diverses zones de la 
ciutat prioritàriament a llocs estratègics com parcs, centres educatius i culturals,

mercats i a la resta de la ciutat?

 Quins aparcabicis nous s'han instal·lat en 2021 i 2022?

Amb tot, plantegem el següent prec:



PRIMER- Que se senyalitzen els itineraris possibles a les incorporacions a aquest 
carril bici mostrant els recorreguts en els dos sentits.

Alcoi, 28 d’octubre de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


