
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE  EL SERVEI
D’AUTOBÚS AL POLIESPORTIU A LES VESPRADES

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

El servei d'autobús al poliesportiu municipal Francisco Laporta a les vesprades entre 
setmana és una demanda que porta fent-se des de fa anys. Ara, amb l'inici d'aquest 
servei en proves i de forma gratuïta desitgem que els resultats siguen positius i es faça
ús d'aquest.

Tenim constància que s'ha tractat el tema amb els clubs esportius de la ciutat i han 
mostrat el seu acord amb la proposta. Creiem interessant que per tal de promoure el 
servei es puga fer una campanya de promoció adreçada al públic general que puga 
voler fer ús de l'autobús. Però creiem també que amb la col·laboració dels clubs 
esportius es podria preparar una carta o una notificació que arribara personalment a 
cada família que faça ús del poliesportiu a les vesprades entre setmana per tal de 
promocionar el servei, informar dels beneficis comunitaris que suposa el seu ús i 
animar que en facen ús. També es podria informar de la mateixa manera a les 
persones que reserven les instal·lacions puntualment així com amb panells informatius
a les instal·lacions.

Per altra banda, per tal d'avaluar el seu èxit i plantejar-se la possible inclusió del servei
en el nou contracte haurà de valorar-se amb alguns criteris concrets.

Al respecte volem saber:

 Quins indicadors es tenen establerts per a avaluar la continuïtat del servei?
 Com es determinarà si el servei s'inclou en el nou contracte?

Amb tot plantegem el següent prec:

PRIMER- Que es realitze una campanya d'informació i promoció del servei d'autobús 
al poliesportiu municipal Francisco Laporta a les vesprades. Que siga de caràcter 
general, però sobretot entre els usuaris del poliesportiu i adreçant-se el més 
particularment possible a les famílies que tinguen xiquetes i xiquets que facen ús de 
les instal·lacions del poliesportiu per tal de promoure el servei d'autobús.



Alcoi, 31 de gener de 2023

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


