MEMÒRIA REGIDORIA DE MOVILITAT URBANA SOSTENIBLE
2016
El Departament de Mobilitat Urbana gestiona escasses partides.
Principalment destinades als serveis extraordinaris d'autobús que es
generen en la ciutat, Activitats de Mobilitat Urbana i la de Proves de Servei
Taxi. Aquestes tres partides mantenen els mateixos imports de l'anualitat
anterior 2014.
Aquestes partides tenen les següents assignacions
. Activitats Mobilitat Urbana 10.000 euros
. Transport Urbà extraordinari 18.000 euros
. Proves Servei Taxi 500 euros
Hi ha una nova partida de 12.000 euros per a la reordenació del carrer
“Espejo” d'acord a les obres de la nova rotonda de la Zona Nord d'accés a
Alcoi. Aquesta inversió pretén resenyalitzar el tràfic d'aquest carrer
complementant l'obra de la Rotonda d'entrada.
Amb aquestes partides es cobreixen les despeses més immediates del
Departament, encara que s'espera per a exercicis posteriors l'increment
en la d'Activitats de Mobilitat Urbana donat que aquesta partida permet
desenvolupar actuacions que milloren la Mobilitat i Tràfic en la nostra
ciutat.

MEMÒRIA PRESSUPUESTOS 2016 REGIDORIA DE MEDI
AMBIENT
Les principals partides d'aquesta regidoria pel nivell de importància són
les dedicades a la neteja viària i a la recollida de residus i el seu
transport.
El manteniment de parcs i jardins i altres partides de manteniment com
a desratització i desinsectació es vénen mantenint en el seu conjunt en
tractar-se del pressupost anual aproximat de les intervencions
realitzades en altres anualitats.
S'incrementa l'import sol·licitat per a les actuacions mediambientals,
amb motiu d'algunes campanyes conjuntes que es pretenen realitzar
amb la Conselleria, la Universitat d'Alacant i la Fundació CAM. Activitats
conjuntes que necessiten una dotació econòmica per a poder ser
sufragades
Es manté per tant el nivell de manteniment d'anualitats anteriors amb
un esquema semblat al de l'últim pressupost.
Cal destacar també les diferents aportacions a consorcis i entitats de
l'Ajuntament que vénen reflectides en el pressupost de la Regidoria de
Medi ambient.
Alcoi Novembre de 2015.

