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MEMÒRIA DE LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS 
 
La regidoria d’Obres i Serveis aquest any es veu reforçada amb els nous 
pressupostos, darrere les actuacions de l’any passat que va ser un any de total 
austeritat per la regularització d’uns comptes precaris, aquest any gràcies al 
esforç podem obtenir una sèrie de partides per millorar, sobre tot, les 
infrastructures urbanes, es destinaran 690.000 euros per grans actuacions, les 
quals son necessàries ja que hi han una sèrie de deficiències sobre tot en la 
xarxa de clavegueram, que precisen d’una actuació urgent. 
 

- Grans actuacions previstes per aquest any; reconstrucció del carrer 
Calderón, reparació del clavegueram del carrer Tossal i del polígon de 
Cotes Baixes, asfaltat del carrer Isabel La Catòlica, estes son actuacions 
prioritàries que  es deuen d’atendre de manera urgent. 

 
- Hem de valorar que la brigada de obres te unes despeses molt grans 

tant en vestuari, utillatge i altres que es fan necessàries per el correcte 
funcionament de la mateixa brigada, s’han de atendre en les mateixes 
circumstancies que estaven abans. 

 
- Incrementem la partida de manteniment del mobiliari urbà i la de 

manteniment de parcs infantils, ja que son elements que tenen un us 
intensiu i son objecte moltes vegades del vandalisme. 

 
- En les partides destinades al cementiri hem de remarcar que hi haurà un 

increment de la partida de útils de cementiri ja que hi ha prevista la 
compra de una elevadora, la qual es necessària per millorar el servei i 
evitar els sobre esforços dels treballadors. 

 
- A part dels despeses corrents des de el departament de Obres i Serveis 

tenim la gestió de varies contractes, que al llarg d’aquest any esperem 
traure a concurs alguns d’ells per reducció de despeses i adequació al 
servei que estan aportant, estos son la electricitat, la neteja de les 
escoles o el servei del manteniment del enllumenat públic i semàfors. 

 
Les brigades de jardineria i obres estan fent un gran esforç per aplegar a la 
màxima de necessitats de la ciutat, també hem de valorar que el nombre de 
personal s’ha vist reduït considerablement degut al decret del govern central 
que ens impedeix cobrir les baixes per jubilació. 
 
Des de la regidoria de Obres i Serveis som conscients de que la ciutat te una 
sèrie de millores que realitzar, però a dia de avui la realitat ens impedeix tenir la 
disposició econòmica de tot el que volem per atendre a cada una de les 
peticions del ciutadans, no obstant ens comprometem a escoltar i tractar de 
solucionar totes les necessitats del ciutadans i així millorar la qualitat de vida de 
totes les persones que vivim a Alcoi. 


