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MEMÒRIA DE LA REGIDORIA DE SALUT PÚBLICA 
 

És objectiu de l’Ajuntament d’Alcoi treballar en l’aplicació de noves línies 
d’acció des de l’escala local per millorar la situació de la salut pública a través 
del seguiment, valoració, promoció, participació, reforç i millora dels sistemes 
existents, corregint en allò que siga possible els desequilibris que afecten al cas 
d’Alcoi.  
 
És per això, que el pressupost de la Regidoria de Salut Pública inclou per al 
2013 una sèrie d’actuacions que permetran fiançar l’aplicació de l’estat del 
benestar a l’àmbit local fent front, a més, a les retallades que altres 
administracions estan aplicant sobre aquest sistema i consolidar poc a poc les 
funcions d’aquesta regidoria. 
 
En concret, per al 2013 la Regidoria de Salut Pública es planteja una sèrie 
d’accions clau, entre les que és necessari destacar les següents: 
 

• Manteniment del Centre de Salut de la Zona Alta i de Batoi amb 
l’objecte de mantenir l’atenció primària en aquestes dues zones 
de l’extraradi urbà per facilitar l’accés de la seua població al 
sistema públic de salut.   

• Realitzar campanyes per a la sensibilització de tota la ciutadania 
sobre la importància de la salut. Així es demostra una major 
implicació municipal per a detectar les incidències que afectaran 
als serveis públics. 

• Manteniment de l’Alberg Municipal d’Animals amb l’objectiu de 
fiançar les noves polítiques de protecció de les espècies animals, 
en aquest cas gossos i gats, per a la seua recuperació i promoció 
de l’adopció a l’àmbit familiar. Aquesta iniciativa es realitza de 
forma coordinada mitjançant un conveni de col·laboració amb 
l’entitat Societat Protectora d’Animals i les Plantes d’Alcoi. 

• Controlar i mantenir una població estable i correcta de gats a Alcoi 
amb la realització de campanyes per a la seua esterilització. 

• Prevenir les anomalies visuals en la població infantil treballant 
directament des dels centres educatius a partir de l’acord subscrit 
entre l’Ajuntament la Fundació Alió i l’empresa Unión Alcoyana. 

• Reforçar l’activitat de la Societat Protectora d’Animals i Plantes 
d’Alcoi a partir del conveni de col·laboració signat, cedint, a més, 
espais per a la realització d’activitats de capacitació de joves i 
adults. 
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• Donar suport als joves estudiants universitaris de medicina amb el 
manteniment de la convocatòria de la Beca de Medicina “Ana i 
Camilo Gisbert Pascual”. 

• Aplicació de l’Ordenança Municipal sobre Tinença d’Animals a 
l’Entorn Humà amb l’objecte de millorar la protecció dels animals i 
garantir la seua atenció i tracte d’acord a unes correctes 
condicions de salut, higiene i seguretat. 


