
MEMÒRIA PRESSUPOSTS 2017 MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

Des d'aquest Departament de Mobilitat es realitzen una sèrie d'activitats les

despeses de les quals s'imputen a les següents partides pressupostàries relatives a

l'exercici 2017.

1ª -  08572.13400.22610, denominada Activitats Mobilitat Urbana.

Des d'aquesta partida pressupostària es fa front a totes i  cadascuna de les

campanyes de promoció de l'autobús urbà i als tascons publicitaris de les mateixes.

Així  mateix,  en  reunió  mantinguda  amb  les  associacions  de  taxistes  es  va

acordar que les guàrdies nocturnes que realitzen, a petició d'aquest Ajuntament, es

remuneraren en la quantitat de TRENTA Euros (30 €) cadascuna, sent aplicable des

del  dia  1  d'abril  de  2016,  per  la  qual  cosa  para  enguany  2017  s'aplicaran  les

corresponents al mes de desembre de 2016 i les que es realitzen des del dia 1 de

gener de 2017 a 30 de novembre de 2017.

Les corresponents al mes de desembre es facturen en l'exercici següent ja que

han de facturar-se una vegada realitzades.

2ª - 08572.44110.22799, denominada Serveis autobús extra.

Des d'aquesta partida es fa front a les despeses derivades de la contractació

d'autobusos fora del servei urbà.



Aquestes  contractacions  vénen  donades  bé  per  acords  amb  els  diferents

col·legis  públics  que  cedeixen  les  seues  instal·lacions  per  a  ús  de  les  activitats

programades per l'Ajuntament (Festes de Sant Jordi, Reis, etc.) o bé per actuacions

programades  per  l'Ajuntament  derivades  dels  esdeveniments  que  l'Ajuntament

programa durant tot l'any, tals com a Romiatge Font Roja, Esport en 3D, Servei estiu

a Font Roja, Tots Sants, Dia Mundial del Medi ambient, Setmana Santa, etc.

3ª - 08572.44120.22607, denominada Proves Servei Taxi.

Des d'aquesta partida pressupostària es fa front a les despeses derivades de

les proves d'obtenció del Certificat de Competència Professional per a la prestació

del  servei  de  taxi  en  l'Àrea  de  Prestació  Conjunta  de  L'Alcoià  –  El  Comtat.  Les

mateixes es realitzen una al maig i una altra al novembre.

Les despeses derivades d'aquestes proves a més del material necessari per a

realitzar-les són els que s'estableixen per Llei com a dietes de tribunal per assistència

al mateix, ja que el tribunal d'aquestes proves està compost per dos membres de

l'Ajuntament d'Alcoi mes dos dels Ajuntament de l'Àrea i un del Servei Territorial de

Transports d'Alacant.

4ª - 08572.15300.21000, denominada Reordenació del tràfic en la calle Espill.

Està partida desapareix en l'exercici 2017.

5ª - 08572.93200.22708,  denominada Gestió Servei  Estacionament Limitat en la

Via Pública.



Aquesta  partida  comprèn  la  gestió  ordinària  de  la  facturació  i  gestió

econòmica del Servei ORA.


