
       MEMÒRIA  MOBILITAT  URBANA  SOSTENIBLE  2020

Treballar perquè Alcoi compte amb una mobilitat urbana sostenible
és un dels àmbits en què el govern socialista porta incidint des de fa
anys i de cara a aquest 2020 són diversos els reptes que afrontar
en aquest sentit. Alcoi compta amb una orografia complicada, això a
ningú se li escapa, però serà objectiu prioritari aconseguir aquesta
mobilitat urbana sostenible pròpia d'una ciutat del segle XXI, amb
una aposta pel transport públic, la priorització dels vianants i dels
vehicles que respecten el medi ambient.

Un dels aspectes que abordarem en aquest exercici és el nou servei
de transport urbà d'autobusos, en el qual ja estem treballant. En els
últims anys s'ha prestat un millor servei, connectant tots els barris
en  major  mesura,  i  les  iniciatives  adoptades  han  donat  resultats
positius  amb un  increment  de  viatgers,  si  bé  amb el  nou  servei
busquem fer un pas endavant i a més de continuar millorant-lo per
als ciutadans i  per a fomentar el seu ús, es treballarà per a una
major eficiència econòmica i mediambiental. 

· Despeses del Departament de Mobilitat Urbana

El departament generarà determinades despeses que s'inclouen a
continuació.  Es  repeteixen  conceptes  i  imports  de  l'any  anterior,
excepte  en  una  reducció  d'activitats  de  Mobilitat  en  2.000  euros
d'acord  amb  la  despesa  realitzada  en  aquesta  anualitat.  

Les Subvencions d'Operacions i inversions de Tuasa es contemplen
com a  novetat  en  la  memòria  de  Mobilitat  amb  unes  quantitats
calculades per  a aquest  any d'1.850.000  euros en Operacions i
40.000  en  Inversions.  Aquestes  quantitats  vénen  reflectides  pel
càlcul realitzat que s'obté d'una liquidació de l'empresa adjudicatària
i comprovada pels serveis municipals.

· Tràmits taxis……………………………………………….500 (1)
· Campanyes de mobilitat urbana………………. ……20.000 (2)



Contractació autobusos

·  Serveis  extraordinaris………………………………18.000
· Subvenció  Operacions  TUASA………………..1.850.000
· Subvenció  Inversions  TUASA…………............….40.000

(1)  –  Dietes,  locomoció  membres  tribunals  examen  taxistes  i
enviaments  documentació  taxistes  al  Servei  Territorial  Transports
d'Alacant.

(2) – Inclou les despeses derivades del pagament de les factures
emeses pels taxistes per prestar el servei de les guàrdies nocturnes
durant tot l'any.


