MEMÒRIA PRESSUPOST 2016 REGIDORIA D’I.G.S.
Des d’aquest departament es gestionen els serveis de:
- Obres
- Elèctric
- Clavegueram
- Cementiri
- Vestuari
- Manteniment d’Immobles
- S.I.G. i Delineació (Serveis informació geogràfica i delineació)

GENERAL
Un apartat General en el qual apareixen Partides no contemplades en cap
altre Departament, bé per no ser de la seva competència cent per cent, bé
per pertànyer a diversos Departaments, bé per ser úniques i/o especials
per a aquesta anualitat, bé per ser el Departament més polivalent de
l'Ajuntament i les partides del qual s'engloben en aquest últim apartat, el
General.
OBRES
Partida exclusivament de MANTENIMENT, es consignen totes aquelles
Partides inherents a aquest servei i que aquest any no presenten cap
novetat i la inclusió de la qual s'efectua per poder cobrir el manteniment
de voreres i paviments. S'ha incrementat aquest pressupost la partida de
manteniment de vies públiques però segueixen sent insuficients, més si
cap quan el Ple Municipal ha sol·licitat del Govern una sèrie d'estudis,
auditories i plans directors de manteniment de la ciutat.

ELÈCTRIC
Partida exclusivament de MANTENIMENT i del PAGAMENT A l'EMPRESA
ETRA DE MANTENIMENT general, que s'encarrega del Contracte del
Manteniment de l'enllumenat públic i semàfors, aparti altres petites
tasques que se'ls encomanen.
CLAVEGUERAM
Partida exclusivament de MANTENIMENT, i que aquest any apareix com a
independent i no formant part de la d'Obres.
Aquest any es pretén sigui incrementada amb la creació d'una nova
partida per cobrir totes les reparacions urgents del clavegueram.
A actuar en aquesta anualitat en diversos punts de la ciutat. I a realitzar
una auditoria d'acord amb l'acord plenari de 2015 que indica aquesta
possibilitat.
CEMENTIRI
Partida exclusivament de MANTENIMENT, encara que es realitzarà una
intervenció de 25.000 euros en el manteniment d'un mur del propi
cementiri.
Es pretén crea una partida, suma de les partides existents en altres anys
per separat que són, manteniment i materials del Cementiri, per a un
major enteniment.
VESTUARI
Partida exclusivament de CONTINUÏTAT, que pràcticament no sofreix
alteració en totes les anualitats, tan sol el nou vestuari per a nou personal
i els increments o disminucions en el preu.

MANTENIMENT D'IMMOBLES
Partida de MANTENIMENT I NETEJA, afegir que s'inclou també el
manteniment de la galeria de serveis visitable, en contemplar aquests tres
aspectes reproduïm la totalitat de les partides que comprèn.

GENERAL
Es reprodueix íntegrament en ser com el seu nom indica molt general i
contemplar partides molt dispars entre si.
Observi's que com a novetat per a aquest pressupost de 2016 apareixen
les partides en el capítol d'inversió de diverses actuacions com a
intervencions en ponts, creació de rotondes i diferents obres de menor
calat que suposen un INCREMENT IMPORTANT respecte dels passats
pressupostos del 2015 i que es dediquen al contingut que literalment
s'exposa en cadascuna d'elles.

