
PREGUNTES i PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE EL PROJECTE
DE MOBILITAT ESCOLAR SEGURA I SOSTENIBLE

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 març de 2021 el plenari de l'Ajuntament d'Alcoi va aprovar la moció presentada per 
Guanyar Alcoi per a desenvolupar un projecte de mobilitat escolar segura i sostenible.

En ella demanàvem que es treballara un pla de mobilitat segura i sostenible cap als 
centres educatius amb una anàlisi prèvia, la planificació de diverses actuacions i 
l'avaluació de la implantació i els resultats. Tot implicant als centres educatius, les 
famílies, establiments i associacions locals i per descomptat a les xiquetes i xiquets.

Plantejàvem una sèrie de mesures a manera d'exemple que, sempre amb el vistiplau 
dels tècnics, es pogueren posar en marxa mentre es treballara el projecte per tal 
d'afavorir la pacificació dels entorns escolars.

Al respecte volem saber:

 En quin procés d'elaboració es troba el pla?

 S’ha portat a terme algun diagnòstic o recollida de dades en el que respecta a 
repartiment modal  actuals a la mobilitat escolar o condicions acústiques i de 
qualitat de l’aire als entorns dels centres educatius?

 S'han portat a terme contactes per a tractar el projecte amb la comunitat 
educativa, establiments o associacions locals?

 S'està desenvolupant alguna de les accions proposades per tal de posar-les en
marxa?

Per tot això, plantegem el següent prec:

PRIMER- Que s’informe els grups municipals a la comissió informativa que es 
considere dels avanços d’aquest projecte a mesura que vagen desenvolupant-se.



Alcoi, 28 d’octubre de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


