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Memòria Regidoria Medi Ambient 2014  
 

L’objectiu fonamental de la Regidoria de Medi Ambient és fomentar el 
desenvolupament sostenible per a millorar la qualitat de vida, reduir els 
impactes negatius sobre el medi ambient, disminuir la contaminació i promoure 
la regeneració dels ecosistemes naturals a Alcoi. Es la nostra intenció fer tot 
això fomentant la participació ciutadana en la presa de decisions respecte a la 
gestió municipal, motiu pel qual s’ha recuperat el projecte de l’Agenda 21 i es 
va posar en marxa en Consell Municipal de Medi Ambient. 

 
Les accions de la Regidoria de Medi Ambient estan destinades 

principalment a millorar el medi en la seua “localitat”, tant urbà com natural. La 
recollida i el tractament de residus, el control i tractament d’aigües, la millora de 
la biodiversitat i dels espais naturals i el foment de les energies renovables són, 
entre d’altres, algunes de les actuacions realitzades des de l’àrea. 

 
La Regidoria de Medi Ambient vol continuar apostant en 2014 per les 

polítiques actives de participació ciutadana. Enguany des d’una nova vessant 
com és l’aplicació del Pla d’Acció Local (PAL) en matèria ambiental i la dotació 
de fons econòmics específics dins de la partida “Actuacions mediambientals” 
del pressupost de la regidoria. En concret, el Consell Municipal de Medi 
Ambient ha realitzat al llarg dels 2013 un interessantíssim treball previ que ha 
servit per identificar les línies prioritàries d’actuació i que des d’aquesta 
regidoria volen implementar-se al llarg del 2014 i dels pròxims anys al ser 
assumits com a propis per l’Ajuntament d’Alcoi. 

 
Les línies bàsiques que s’estableixen en el pressupost del 2014 venen a 

reforçar l’interès del govern d’Alcoi per les polítiques ambientals. En concret, 
les principals línies d’actuació son les següents: 
 

• Prestació del servei d’arreplegada i transport de residus aplicant sempre 
criteris de sostenibilitat, recuperació, reintroducció i minimització de la 
generació de residus. En aquest cas, s’ha de destacar que en 2014 es 
concursarà en nou plec de condicions tècniques per a la prestació del 
servei, posant-se aquest en marxa i amb això la renovació dels 
contenidors en el carrer i altres infraestructures per a la prestació del 
servei. Amb açò s’acomplirà amb una de les principals sol·licituds 
ciutadanes com és la millora del servei d’arreplegada i transport de 
residus. Aquest any, també continuarà prestant-se el servei de 
manteniment i reparació de contenidors soterrats. 

 
• Coordinació i treball en comú per al fiançament del Centre Font Roja 

Natura en col·laboració amb la Conselleria d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient, l’obra social del banc Sabadell i la Universitat d’Alacant. 
En 2014 també està prevista una partida destinada a actuar a la zona de 
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Santuari de la Font Roja, millorant els accessos, renovant els banys i 
realitzant una sèrie d’actuacions establides en el projecte realitzat en 
2013. 

 
• Suport mitjançant conveni de col·laboració a les entitats de l’àmbit del 

medi ambient i la natura com són FAPAS-Projecte El Canyet, Radio 
Charly-Alpha, La Carrasca i Associació per a la Polinització. En aquest 
marc de promoció de la participació ciutadana, s’ha considerat de nou 
incrementar enguany les ajudes a aquestes entitats. 

 
• Control i gestió del servei d’aigües municipals realitzant la coordinació 

directa amb l’empresa concessionària del servei d’aigües com és 
Aqualia, així com dotant de les partides necessàries per al manteniment 
dels col·lectors i per a la gestió del cànon de control de vessaments 
d’Alcoi. A més, en aquest marc d’actuació, els pressupostos inclouen 
també una partida específica per a l’autocontrol de les d’aigües residuals 
des del casc urbà. 

 
• Prestació del servei de lluita contra les plagues (paneroles, rates, 

ratolins, etc.) segons el concurs realitzat i plec assignat a l’empresa 
adjudicatària a finals de 2013. El pressupost del 2014 registra una 
disminució en aquest sentit gràcies a la baixada de preus aconseguida 
en el nou concurs. En aquest cas, s’ha de destacar també que 
anualment la regidoria està realitzant campanyes per al control de la 
població de coloms en el terme municipal. Enguany, aquesta actuació 
forma part del plec aprovat i assignat a l’empresa Loquimica.  

 
• Promoció de les energies renovables per al foment, obtenció i ús 

aprofitant les instal·lacions municipals. En 2013 es va realitzar l’auditoria 
energètica del municipi per a complir amb els acords del Pacte 
d’Alcaldes i promoure l’estalvi energètic a Alcoi, és a dir, el Pla 
d’Actuació d’Energia Sostenible (PAES). En 2014 s’han consignat dues 
partides per a la posada en marxa d’actuacions incloses en el PAES per 
part de la regidoria de Medi Ambient. 

 
• Prevenció i vigilància davant dels incendis forestals promovent el 

voluntariat ambiental, organitzant activitats per a la prevenció d’incendis 
en els mesos d’estiu i coordinant les accions de les distintes entitats de 
voluntaris. En aquest marc, s’inclou una partida específica per a la 
matèria, així com fons que es dotaran d’altres partides com puga ser 
“Carburant de medi ambient”. 

 
• En 2014 l’Ajuntament començarà a aplicar-se per primera vegada el Pla 

Local de Prevenció d’Incendis. Es tracta del document mestre de treball 
redactat en 2013 i que agrupa de forma coordinada les accions en la 
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matèria, accions que durant els anys anteriors es realitzaven des de la 
seua individualitat, però no amb la visió de conjunt. En 2014 s’ha 
consignat una partida destinada íntegrament a aquesta finalitat. 

 
• Millora dels paratges i espais naturals d’Alcoi incidint en les àrees 

recreatives i zones com el Racó Sant Bonaventura-Els Canalons i la Via 
Verda amb partides pròpies i fons concrets. A més, s’actuarà en altres 
paratges i zones com Sant Antoni i el Preventori a partir de fons que 
estan consignats en partides genèriques com són “Actuacions 
mediambientals” i “Protecció i millora forestal”. En aquest sentit, s’ha de 
destacar que s’ha incorporat al pressupost una partida per a la 
contractació de personal amb l’objecte d’aconseguir posar de marxa 
durant uns mesos una brigada de treballs forestals. 

 
• Promoció de l’educació ambiental, de l’oci, el turisme i el temps lliure en 

tots els grups d’edat, organitzant per a això visites, excursions, activitats 
de capacitació, jornades de voluntariat, etc. Tot aquest tipus d’activitats 
es financen en els fons consignats en la partida “Actuacions 
mediambientals”. 

 
• Enguany també continuarà ampliant-se i consolidant-se el projecte 

d’Horts Socials i Ecològics amb noves zones d’horts per a entitats i 
persones. Aquestes actuacions es finançaran via la partida “Actuacions 
mediambientals”. En concret, s’ha de destacar la concreció d’una nova 
zona en el solar municipal ubicant en el carrer Rafael Laliga Pérez, així 
com una nova ubicació en el extraradi que està estudiant-se actualment. 
En aquest marc, s’organitzaran de nou cursos de formació en matèria 
d’agricultura ecològica. 

 
• Promoció de la participació ciutadana en la gestió responsable del 

territori a partir del Consell Municipal de Medi Ambient i dels cinc grups 
estables de treball. Com s’ha indicat abans, enguany començarà a 
aplicar-se el PAL i, per aquest motiu, el Consell Municipal continuarà 
reunint-se per a fer el seguiment de les actuacions posades en marxa al 
llarg del 2014. 

 
• Participació activa en la gestió dels parcs naturals de la Font Roja i la 

Serra de Mariola, competència de la Generalitat Valenciana, com a 
membre amb ple dret dels seus Consells Rectors. 

 
Enguany la Regidoria de Medi Ambient, dins de la reorganització de 

l’Ajuntament d’Alcoi, assumeix les competències de manteniment dels parcs i 
jardins. És per això, que en aquest pressupost s’inclouen les partides pròpies 
d’aquestes actuacions. Entre altres, les següents: 
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• Servei de manteniment de parcs i instal·lacions de jardins. 
• Servei de poda i gestió de la gespa. 
• Manteniment del mobiliari urbà en parcs i jardins i de les zones de jocs 

infantils. 
• Manteniment d’eines pròpies. 

 
Com es pot observar, enguany s’han pressupostat unes xifres superiors 

a anys anteriors, sobre tot en les partides “Servei de manteniment de parcs”, 
“Servei de manteniment de poda i gespa” i “Servei de manteniment 
d’instal·lacions de jardins”. Açò es deu a la demanda creixent d’aquestos 
serveis per part de la ciutadania. En concret, així s’ha evidenciat al llarg de la 
campanya dels pressupostos participatius realitzada en 2013. 
 

Per últim, hem de destacar que aquesta regidoria té entre els seus 
objectius respecte a la gestió dels parcs i jardins promoure la introducció de 
varietats autòctones, augmentar el control dels consums i dels usos de les 
aigües i reduir les superfícies de gespa introduint espècies autòctones. 


