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Memòria Regidoria Mobilitat 2014  
 
 
Relació de partides pressupostàries corresponents al nostre Departament, amb 
expressió del codi de partida i quantitat assignada. 
 
 Estes partides són les que s'expressen en els pressupostos de l'any 
2013. 
 
Activitats MUS  
07372.13600.22610 – 15.000,00 Euros. 
 
Proves servici taxi  
07372.44120.22607 – 1.000,00 Euros. 
 
Estes partides en funció del codi no estan vinculades. 
 
Per tant per a qualsevol transferència de quantitat d'una a una altra és 
necessari acord de la JGL. 
 
MEMÒRIA.- 
 
1.- ACTIVITATS MUS  
07372.13600.22610 – 10.000,00 Euros. 
 

Pagament de les factures derivades del planejament, elaboració, 
redacció i posada en marxa d'un pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que ha de 
suposar, des de la major relació amb els agents socials implicats. 

 
Lligada amb esta funció, se'ns exigeix la posada a punt i el control de les 

relacions amb el Transport Urbà de Viatgers, tant per mitjà d'autobusos com 
per mitjà de taxis, així com també –I segurament entre altres accessòries que 
aniran apareixent- les corresponents a l'ocupació de la via pública en general. 

 
Aquest treball exigirà, l'adquisició de material específic de mobilitat, la 

potenciació de campanyes de difusió o inclús publicitàries, si s'estimen per 
convenient, despeses, per descomptat, previstes per a atendre les línies 
especials de transport urbà que puguen generar-se en l'exercici (partides hui en 
poder de la Policia Local) o les derivades dels corresponents a les 
convocatòries de proves per a l'obtenció de carnet de taxista que ha de 
realitzar-se per l'Òrgan Gestor de l'Àrea de Prestació Conjunta (aquest 
Ajuntament d'Alcoi), almenys 2 vegades a l'any. També hauran d'incloure's ací 
les despeses que es generen per “representació”, tenint en compte que es 
produiran amb una certa freqüència desplaçaments (especialment a València i 
a Alacant), o reunions de treball que inevitablement comportaran menjars (o 
desdejunis) de treball. 



 

Plaça d’Espanya, 1  �  03801� ALCOI  �  Tel: 96 553 71 00  �   Fax: 96 553 71 61 
e-mail alcaldia@alcoi.org �  http://www.alcoi.org 

 
2.- PROVES SERVICI TAXI 
07372.44120.22607 – 1.000,00 Euros. 
 

Despeses derivades de les convocatòries de proves per a l'obtenció de 
carnet de taxista que han de realitzar-se per l'Òrgan Gestor de l'Àrea de 
Prestació Conjunta (aquest Ajuntament d'Alcoi), 2 vegades a l'any. 
 
3.- SENYALITZACIÓ VIAL DE LA CIUTAT  
De nova incorporació a aquest Departament. 55.000,00 
 
 Despeses derivades de l'adquisició de material necessari per a la 
senyalització horitzontal i vertical de la ciutat. 
 
 Despeses derivades del pagament dels honoraris als pintors que 
realitzaran els esmentats treballs. 
 
4.- SERVICI DE TRANSPORT EXTRAORDINARIS  
De nova incorporació a aquest Departament. 18.000.000,00 
 
 Despeses derivades de la contractació de servicis d'autobusos per a la 
realització de transports extraordinaris com ara “Romeria a la Font Roja”, Bus 
llançadora Festes, Pujada a Sant Antoni, Tots Sants, etc. 


