
MEMÒRIA DE PRESSUPOSTOS DE LA REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS 2017

El Departament d'Obres i Serveis administra una sèrie de partides que es
repeteixen any rere any per a cobrir una sèrie de necessitats habituals de
les brigades.

Disset  partides  destinades  a    vestuari dels  distints  grups  de  treball  de
l'Ajuntament  que  són  habituals  i  responen  a  les  seues  necessitats  de
vestuari.

C.PROD.BGDA.OBRES  P.OBJ.  /  GRATIF.  BGDA.OBRES/C.PROD.
BGDA.ELÈCTRICA  P.OBJ./  GRATIF.  BGDA.ELÈCTRICA/
C.PROD.INSP.GRAL.SERV.P.OBJ./  GRATIF.INSP.GRAL.SERV/GRATIF.
CEMENTERI

Aquestes partides corresponen a les despeses generades en matèria de
remuneració de treballs extraordinaris i especial dedicació del personal del
departament.

MANT.ORD.MAQ./ÚTILS  BGDA.OBRAS/  REPARAC.VEHIC.  BGDA.OBRES/
CARBURANT  BGDA  OBRES  I  SERV./     MATERIALS  BRIGADA  D’OBRES
/UTILLATGE  BRIGADA  D’OBRAS/  REPARAC.VEHIC.  SERV.ELÈCTRIC/
CARBURANT  SERV.ELÈCTRICS/  MATERIALS  BRIGADA
ELÈCTRICA/UTILLATGE  BRIGADA  ELÈCTRICA/  SUPORT  A  D’ALTRES
SERVEIS/ REPARAC.VEHIC. SERV.TÈCNICS

Totes  aquestes  partides  responen a les  necessitats de materials,  el  seu
manteniment, vehicles i carburants que té unes partides equilibrades amb
la despesa de l'any anterior. 

MANT.ORD.INFRAEST.VIES PUBLIQUES  
Es redueix aquesta partida, ja que les actuacions de nova construcció solen
encaixar millor en les partides d'infraestructures. D’aquesta manera es pot
observar que la partida d'inversió semblant a aquesta, que seria millores
infraestructures urbanes, ha sigut incrementada,



MANT.ORD.MOB.URBÀ VIES   PÚBLIQUES
Es manté l'import del manteniment del mobiliari urbà.

MILLORES   INFRAESTR.URBANES
S'ha  incrementat  de  manera  important  per  tot  el  que  s’ha  esmentat
anteriorment i, a més, en aquesta partida s'inclouran totes les actuacions
que es consideren per part del  Govern Municipal.  També s'acabaran de
realitzar algunes actuacions que no es van realitzar en el passat exercici.

PLA ACCESSIBILITAT LOCAL (@ALCOIPARTICIPA)
S'efectuaran els treballs consensuats amb les quantitats i projectes que es
decideixen des dels grups que treballen aquestes qüestions. Els tràmits es
realitzen  des  d'Obres  i  Serveis  i  se  supervisen  des  de  la  Regidoria  de
Participació Ciutadana.

SERV.MANT.VORERES I   PAVIMENTS
S'incrementa  en  uns  20.000  euros,  que  permeten  anar  mantenint  les
voreres de la ciutat. Units al Manteniment ordinari de vies públiques i a la
de Millores d'Infraestructures urbanes, són les destinades a les actuacions
principals d'Obres i Serveis.

MANT.ORD.INFRAEST.CLAVEGUERAM/    ACTUAC. XARXA CLAVEGUERAM/
MANT.ORD.GALERIA   SERVEIS

Es  mantenen  les  actuacions  d'obra  en  el  clavegueram.  No  és  la  nova
partida  del  nou  concurs  de  manteniment  de  clavegueram  que
s'encarregarà de la seua neteja. En aquest grup s'inclou el manteniment de
les galeries visitables de la ciutat.

MANT.ORD.INFRAEST.ALLUM.PUB./     SERV.MANT.ALLUM.PUB/SEMAF./
SERV.MANT.ALUMBR.PUB/  SEMAF.REV.PREC.

Són  les  partides  destinades  al  manteniment  de  l'enllumenat  públic  a
l'empresa adjudicatària i  dels semàfors de la ciutat a la mateixa. També
s'inclou una partida per a la revisió de preus dels serveis.



NETEJA    COLEG.PUBLICOS/EDIFICIS/  NETEJA    COLEG.PUBL/EDIFICIS
REV.PREC

Es paguen amb aquesta partida la neteja dels col·legis i la revisió de preus
que per sentència està obligat a pagar l'Ajuntament.

MANT.ORD.    C.CONSISTOR./EDIF./    MANT.RELLOTGES  MUNICIPALS
MAT.LIMP.C.CONSISTORIAL/  EDIF.LIMP/  MANT.FAÇANES    EDIF.MCPALS./
MANT.ORD.INST. CONTRAINCENDIS/NETEJA ALTRES EDIFICIS/ MILLORES
CASA CONSITORIAL

Es refereix aquesta partida al manteniment ordinari dels distints edificis
municipals, rellotges, alarmes i neteja d'altres edificis. Són partides que es
repeteixen en altres pressupostos anteriors.

MANT.ORD.EDIF.  CEMENTERI/    MANT.ORD.MAQ/ÚTILS  CEMENTERI/
COMB.CALEF.  CEMENTERI/MATERIALS  CEMENTERI/  DESINFECCIÓ
CEMENTERI/  UTILLATGE  CEMENTERI/  CARBURANT  CEMENTERI/
COMB.FORN   CEMENTERI

Aquestes partides obeeixen al manteniment del Cementeri Municipal i del
Crematori. Dels vehicles i útils que hi ha.

CONSTRUCCIÓ NÍNXOLS   CEMENTERI
Servirà aquesta partida per a la nova construcció de nínxols necessaris per
a les necessitats de la ciutat.

REFORMES   CEMENTERI

Es  treballaran  les  reparacions  i  actuacions  d'obra  en  el  recinte  del
Cementeri. 

PLA DIRECTOR SERVEIS I INFRAESTRUCT.

Aquesta partida es  crea per a la realització dels estudis acordats pel Ple
Municipal sobre les infraestructures de la ciutat.



ESTUDI MODELS GESTIÓ SERV.PUB.

La recuperació per  part  municipal  d'alguns serveis  es  realitzarà  d'acord
amb els estudis realitzats per a la seua viabilitat, la forma de fer-la i els
serveis  que es  puguen municipalitzar.  Per  a  això  es  crea  aquesta  nova
partida.

REHABILITACIÓ  PONT  VIADUCTE/  MILLORA  ACCÉS  C.P.EL  ROMERAL/
ROTONDA    OLIVER-COLLAO/  PAVIMENTACIÓ  AVINGUDA  ELX  /
PASSAREL·LA  PONT  "PACO  AURA"/  REDACCIÓ  PROJECTES  ROTONDES/
PASSAREL·LA  DE  VIANANTS    ALCOI-COCENTAINA/REHABILITACIÓ  PONT
SAN JAIME/ DRENATGE   SAN JUAN DE RIBERA

Aquestes actuacions desapareixen per estar reservades les partides per als
projectes i les obres.

MANT.ORD.EDIF. MERCATS/ GRATIF. MERCATS/  LLOTJA

No són mercats municipals i la gestió ja no és de l'Ajuntament; per tant,
desapareixen.

ACTUAC.EFICIÈNCIA ENERGÈTICA CASA CONSISTORIAL

Desapareix  perquè  no  hi  ha  cap  projecte  actual  per  a  la  realització
d'aquestes  actuacions.  Sí  que  hi  ha  projectes  en  la  Regidoria  de  Medi
Ambient.

TRAT.ANTIDESL.VORERES   (@ALCOIPARTICIPA)/
APORT.MCPAL.G.REP.""CAMI  LLACUNES""/  REURBAN,  AMPLIAC.I
MILLORA  C/EL  CAMI/  REP.DANYS  C/MAESTRO  ESPI-C/VISTABELLA/
APORT.MCPAL.OBRES  MILL.EFIC.ENERGÈTICA/  ADQ.CARRET.ELEVADOR
BGD.OBRES

Aquestes  actuacions  desapareixen per  estar  lligades  a  anys  anteriors  o
aportacions anuals de l'Ajuntament a subvencions. També alguns projectes
ja s'han completat.



REFORMA   INST.ELECTR.COL·LEGIS   PÚBLICS

S'incrementen  els  treballs  en  col·legis  públics  per  a  la  reforma  dels
sistemes elèctrics.

ADQ.MOBILIARI FESTEJOS

Enguany es descarta adquirir qualsevol mobiliari en la Regidoria de Festes.

ROTONDA   CARRER   VALÈNCIA

D'acord  amb les  gestions  realitzades  per  l'Ajuntament,  no es  realitzarà
amb recursos propis aquesta actuació. Primerament, s'haurà d'observar la
possibilitat de cessió per part del Ministeri del permís per a realitzar les
obres.

REP.ELEM.URBANS DANYATS AMP./ ACTUACIONS C/TERCER    INC.FIANÇA
AMP.

Es mantenen aquestes partides per a casos jurídics de responsabilitat de
l'Ajuntament i les seues reclamacions oportunes.


