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GRATIFICACIONS MEDI AMBIENT

Corresponents a les hores extra que es fan des del Departament de Medi Ambient.

MANT. ORD. INFRAEST. COL·LECTORS

Es deixa creada per si fóra necessari realitzar alguna actuació al llarg de l'any.

MANT. PARC NATURAL “RACÓ CANALONS

Aquesta partida va destinada a realitzar totes les actuacions de manteniment que es

realitzen  al  Racó  al  llarg  de  l'any.  Desbrossament,  prevenció  d'incendis,

senyalització, edició de materials, etc.

MANTENIMENT VIA VERDA

Aquesta partida va destinada a realitzar les actuacions anuals de manteniment que

es  fan a  la  Via:  de  les  àrees  d'ús  públic,  baranes,  senyalització,  desbrossament,

materials divulgatius i de difusió, etc.

MANT. ORD. EDIF. MEDI AMBIENT

Aquesta partida va destinada a realitzar el manteniment dels distints edificis que són

responsabilitat del Departament de Medi Ambient, bàsicament l'Ecoparc i  l'Edifici

Font Roja Natura. Puntualment, els lavabos de Sant Antoni i també alguna cosa a

l'edifici del carrer Major.

REPARACIÓ VEHICLE MEDI AMBIENT i CARBURANT DE MEDI AMBIENT

Aquestes  partides  van destinada  al  manteniment  periòdic  dels  diferents  vehicles



que depenen del Departament de Medi Ambient i al carburant que és necessari per

al funcionament d’aquests al llarg de l'any.

CÀNON DE CONTROL D'ABOCAMENT

Aquesta partida va destinada a afrontar el pagament anual del Cànon d'Abocament

de la Depuradora dels Algars.

ACTIVITAT VOLUNTARIAT PREVENCIÓ D'INCENDIS

Aquesta partida va destinada a la realització del Voluntariat en Prevenció d'Incendis

durant  els  mesos  d'estiu.  Sol  venir  complementada  per  la  subvenció  de  la

Conselleria de Medi Ambient.

PROTECCIÓ CONSERVACIÓ I MILLORA D'ESPAIS FORESTALS

Aquesta  partida  va  destinada  a  la  realització  de  les  tasques  de  Protecció,

Conservació  i  Millora d'Espais  Forestals  que es  desenvolupen en el  marc  del  Pla

Local  de  Prevenció  d'Incendis  Forestals:  faixes  auxiliars,  hidrants,  punts  d'aigua,

punts de vigilància, millora de camins, etc.

ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS

Aquesta  partida  genèrica  va  destinada  a  desenvolupar  la  gestió  ambiental  del

Departament.  En  concret,  tots  els  projectes  d'educació  ambiental,  materials

divulgatius,  campanyes  ambientals,  senyalització  i  homologació  de  sendes,

manteniment  d'àrees  recreatives,  redacció  de memòries  d'actuacions  ambientals

concretes, etc.

RECOLLIDA DE BROSSA I REVISIÓ DE PREUS

Aquestes partides van destinades a sufragar el cost del contracte de la Recollida de

Residus, i per a la revisió de preus que s'estableix anualment en el contracte.



MANTENIMENT DE CONTENIDORS SOTERRATS

Aquesta partida va destinada a sufragar el manteniment de les illes de contenidors

soterrats.

TRACTAMENT I TRANSPORT DE LA BROSSA

Aquesta partida va destinada a sufragar els costos de transport i de tractament de la

brossa quee es porta a la Planta de Pedra Negra a Xixona.

NETEJA VIÀRIA I REVISIÓ DE PREUS

Aquestes partides van destinades a sufragar el cost del contracte de Neteja Viària, i

per a la revisió de preus que s'estableix anualment en el contracte.

DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ

Aquesta partida va destinada a realitzar la lluita antivectorial (rates, panderoles) en

la ciutat  i  en els  edificis  públics i  el  control de la  legionel·la  en les instal·lacions

municipals.  Enguany  el  contracte  té  un  increment  substancial  per  a  millorar  el

control de la població de coloms, per a la monitorització i control del mosquit tigre,

entre d’altres.

AUTOCONTROL D'ABOCAMENTS AIGÜES RESIDUALS

Aquesta  partida  va  destinada  a  la  realització  de  les  analítiques  periòdiques  que

obliga  l'Organisme de  Conca  a  realitzar  a  l'Ajuntament  de l'Alcoi  en el  marc  de

l'autorització d'abocament de la depuradora dels Algars.  A més, s'inclouen altres

possibles despeses associades a la gestió d'aquesta instal·lació i a la  relació amb

Cocentaina i els Regants de Beniassent.



INFORME PACTE ALCALDES

L'Ajuntament  d'Alcoi,  com  a  firmant  del  Pacte  d'Alcaldes,  té  uns  compromisos

regulars de realització d'auditories de seguiment d'aquest Pacte i les dites auditories

i informes se sufraguen amb aquesta partida.

APORTACIÓ AL CONSORCI VIA VERDA DEL SERPIS

Aquesta partida es destina a fer front a la quota que li correspon a l'Ajuntament

d'Alcoi en el Consorci de la Via Verda del Serpis, a fi de realitzar un projecte que

desenvolupe aquesta infraestructura turística.

APORTACIÓ AL CONSORCI DE RESIDUS

Aquesta partida es destina a fer front a la quota que li correspon a l'Ajuntament

d'Alcoi  en  el  Consorci  de  Residus,  per  a  fer  front  a  les  despeses  de  manera

proporcional que són aprovades anualment per l'esmentat Consorci.

SUBVENCIONS A ENTITATS (ASSOCIACIÓ POL·LINITZACIÓ FORESTAL, FAPAS, 27MHZ,

GORGERA ECOLOGISTA)

Són quatre partides que es concreten en quatre convenis de subvenció que ajuden a

aquestes  quatre  entitats  a  desenvolupar  els  seus  treballs  en  el  marc  de  la

preservació i protecció del medi ambient i l'entorn.

PARTIDA D'INVERSIÓ D'ADAPTACIÓ DEL GR7 CTRA. BANYERES

Aquesta  partida  està  destinada  a  realitzar  una  obra  de  millora  en  una  zona

conflictiva per a l'ús ciclista i excursionista enfront del Molí Payà i fins a la Font dels

Patos.

PARTIDA D'INVERSIÓ D'UNA TORRETA DE VIGILÀNCIA EN   SAN CRISTÓBAL.



Igual que es va fer a Sant Antoni, està prevista la ubicació d'una torreta semblant a

la  muntanya  de  Sant  Cristòfol  que  permeta  millorar  la  vigilància  i,  per  tant,  la

prevenció d'incendis al nostre municipi.

PARTIDA D'INVERSIÓ   PAS FONT DEL QUINZET

Amb aquesta inversió es pretén millorar el pas actual que creua el riu per la Font del

Quinzet per a facilitar l'accés als vehicles de vigilància i  emergència, així  com als

mitjans d'extinció, i als mateixos veïns de la zona.

INVERSIONS EN LA XARXA D'AIGUA POTABLE

Després de la nova situació de l'estat de la legionel·la a la ciutat, s’hauran d’acordar

les actuacions en inversions d'aigua per a intentar aportar una solució a la situació

excepcional que s'ha tingut. Per a això s'acordarà amb la Conselleria les actuacions

oportunes en aquesta partida.

ADQUISICIÓ VEHICLE MEDI AMBIENT

Aquesta partida d'inversió és per a l'adquisició d'un vehicle elèctric d'inspeccions per

al Departament de Medi Ambient.

INVERSIÓ PLA ACCIÓ ENERGIES SOSTENIBLES

La idea és utilitzar aquesta partida per a la instal·lació de fanals fotovoltaics en llocs

conflictius i als quals és difícil portar el cablejat elèctric, o es pateixen robatoris dels

materials elèctrics.

PARTIDA D'INVERSIÓ DE REFORMA DELS EQUIPAMENTS A LA FONT ROJA

Aquesta partida es  crea amb la finalitat de realitzar una inversió en equipaments

ludicoeducatius a la zona dels Xalets en ruïnes de la Font Roja. D'aquesta manera es

complementa el projecte de rehabilitació dels Xalets que té l'Ajuntament.


