
MEMÒRIA PRESSUPOSTOS IGS 2018

MATERIALS REPARACIÓ JOCS INFANTILS
Amb esta partida es realitzen les compres dels materials per a realitzar un
correcte manteniment de totes les àrees de jocs infantils de la ciutat.

MANTENIMENT ORDINARI INFRAESTRUCTURES COL·LECTORS
Esta partida està per si, en un moment donat, es produeix un problema en
algun col·lector general del clavegueram poder dotar-la econòmicament
per a fer la reparació. No és una partida de manteniment, sinó que és per
ruptures o problemes impossibles de preveure.

CÀNON DE CONTROL D'ABOCAMENT
Amb  esta  partida  se  sufraga  el  Cànon  de  Control  d'Abocament  que
l'Ajuntament d'Alcoi liquida anualment amb la Confederació Hidrogràfica
segons l'autorització vigent.

NETEJA I MANTENIMENT DE WC PÚBLICS
Amb  esta  partida  es  realitzen  xicotets  treballs  i  actuacions  de
manteniments de les  neteges públiques que hi ha obertes en els parcs,
com  el  de  la  Glorieta,  o  puntualment  en  els  que  se  cedeix  l'ús  per  a
diverses actuacions que es fan al llarg de l'any, com el de la Zona Nord.

NETEJA I MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM
Esta partida és la que està destinada a sufragar les despeses derivades del
futur contracte de Manteniment de Clavegueram, actualment en procés
d'adjudicació.

INFORME AUDITORIA SERVEI DE PARCS
Esta  partida  està  destinada  a  la  realització  d'informes  o  memòries  de
revisió  o  millora  de  la  urbanització  dels  Parcs,  dels  Jocs  Infantils,  dels
diversos elements estructurals d'estes zones verdes, xarxa de reg, etc., per
a posteriorment poder escometre les diferents actuacions que en ells es
posen de manifest.
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REPARACIÓ I MANTENIMENT D'HORTS SOCIALS
Esta partida està destinada a realitzar els manteniments que es consideren
necessaris en totes les instal·lacions d'Horts Socials que s'han instal·lat en
diverses zones de la ciutat en estos últims anys (Mari Luz (enfront de la
Salle), Zona Nord, Batoi, etc.).

AUTOCONTROL D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS
Esta  partida  es  destina  al  contracte  d'autocontrol  d'abocaments  de  la
Depuradora  dels  Algars  que  realitza  l'Ajuntament  amb  una  empresa
especialitzada, en compliment de l'Autorització d'Abocament de la citada
EDAR.

DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ 
Esta partida es destina a sufragar les despeses derivades del contracte de
desratització i desinsectació la nova licitació dels quals començarà al llarg
de 2018.

PARTIDES DE VESTUARI
Existeixen 18 partides destinades a sufragar les despeses de vestuari dels
diferents Serveis de l'Ajuntament d'Alcoi (grua, brigades, jardins, serveis
socials, esports,  socorristes, xofer…). S'inclou una nova per a sufragar els
vestuaris dels Plans d'Ocupació que poden sorgir al llarg de l'any.

COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT I GRATIFICACIÓ PER HORES EXTRA
Partides  destinades  a  sufragar  les  despeses  associades  a productivitat  i
hores extra, de la brigada d'obres, jardins, elèctrica, cementeri i personal
de la Inspecció General de Serveis.

MANTENIMENT ORDINARI INFRAESTRUCTURES VIES PÚBLIQUES
Esta  partida  es  destina  al  manteniment  i  millora  de  les  diferents  vies
públiques de la ciutat.

MANTENIMENT  ORDINARI  MAQUINÀRIA/ÚTILS  BRIGADA  D'OBRES,
ELÈCTRICA, JARDINS I CEMENTERI
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Partida  per  a  sufragar  les  diferents  reparacions  i  manteniments  que
necessita  les  ferramentes  i  maquinària  de  les  distintes  brigades
dependents de la Inspecció General de Serveis.

REPARACIÓ  VEHICLE  BRIGADA  OBRES,  ELÈCTRICA,  JARDINS  I  Serveis
TÈCNICS
Partida  per  a  sufragar  les  diferents  reparacions  i  manteniments  que
necessita el parc de vehicles dependent de la Inspecció General de Serveis.

MANTENIMENT ORDINARI MOBILIARI URBÀ VIES PÚBLIQUES
Amb esta partida es realitzen les compres dels materials per a realitzar un
correcte manteniment de tot el mobiliari de la ciutat.

CARBURANT  BRIGADA  OBRES  I  SERVEIS,  ELÈCTRICA,  JARDINS  I
CEMENTERI
Partida per a sufragar les despeses de carburant dels diferents vehicles de
les brigades destinades al Departament d'Inspecció General de Serveis.

MATERIALS BRIGADA D'OBRES, ELÈCTRICA, CEMENTERI I JARDINS
Amb esta partida es realitzen les compres dels materials perquè cada una
de les brigades realitze un correcte manteniment de la ciutat i dels edificis
municipals.

REPARACIÓ ELEMENTS URBANS DANYATS
Esta  partida  es  nodreix  dels  ingressos  que  realitzen  les  asseguradores
davant d'incidents que ocorren amb tercers i que danyen elements urbans
de la ciutat. Després de l'ingrés es realitzen les diferents reparacions.

SERVICI DE MANTENIMENT VORERES I PAVIMENTS
Esta partida es destina a les obres de manteniment general de les voreres i
paviments de calçada de la ciutat.

MANTENIMENT ORDINARI D'INFRAESTRUCTURES DE CLAVEGUERAM
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Esta partida es destina a les obres i actuacions de manteniment general de
la xarxa de clavegueram de la ciutat.

SERVEI DE MANTENIMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIC.
Amb  esta  partida  es  realitza  el  manteniment  programat  i  correctiu  de
l'enllumenat públic i de la xarxa semafòrica de la ciutat. Açò comporta el
canvi  de  llums equips  lents  de semàfors,  reparació  d'avaries,  servei  24
hores i revisions diàries durant l'encesa de l'enllumenat per a detectar i
esmenar possibles errades. Al seu torn amb esta partida es contempla el
canvi  de  columnes  i  lluminàries,  que,  pel  pas  del  temps  estiguen
deteriorades,  així  com  projecte  la  redacció  de  projectes  de  noves
instal·lacions.

MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS
Amb esta partida es realitzarà el futur contracte de Neteja i Manteniment
de Parcs i Jardins que serà tramitat a inicis de 2018.

MANTENIMENT ORDINARI MOBILIARI URBÀ
Partida destinada al manteniment del mobiliari urbà ubicat dins dels parcs
(bancs, papereres, etc.).

SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS

Esta partida es destina a obres de reparació de vials, repintat de baranes,
arreglaments diversos de murs, murets, escales, tractaments de fusta en
mobiliari i altres actuacions que puguen ser necessàries al llarg de l'any.

SERVEI DE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS DE JARDINS

Esta partida es destina a la reparació d'instal·lacions associades als parcs i
jardins,  neteges,  vestuaris (com el de la Zona Nord), bombejos, sistemes
de reg, etc.

SERVEI DE MANTENIMENT GESPA/PODA/TRACTAMENTS FITOSANITARIS
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Esta  partida  es  destina  a  la  compra  d'herbicides  per  a  tractaments
fitosanitaris, contractació de podes, compra de diversos materials (ciment,
arena…), compra de plantes ornamentals diverses, etc. També es realitzen
les podes d'arbratge,  lloguers de plataformes elevadores per a realitzar
podes específiques, desbrossament de talussos dels diferents parcs, retall
de tanques, replantacions de gespa natural, etc.

MANTENIMENT VIA VERD
Esta partida es destina al manteniment general de la Via Verda, paviment,
àrees de descans, mobiliari i millores en general.

MATERIALS PLANS D'OCUPACIÓ
Es  crea  esta  partida  per  a  poder  sufragar  els  distints  materials  que
requereix  el  personal  d'ocupació  per  a  poder  realitzar  els  diferents
treballs. D'esta manera no es minoren les partides que anualment tenen
les diferents brigades per als materials que requereixen.

NETEJA DE COL·LEGIS I EDIFICIS PÚBLICS
Esta partida és per a sufragar els costos que es paguen a l'empresa que té
el contracte de Neteja d'Edificis Públics i Col·legis. La idea és realitzar el
nou concurs al llarg de 2018.

MANTENIMENT ORDINARI DE PARCS INFANTILS
Partida destinada a la realització d'obres en els distints parcs infantils, com
són les millores o arreglaments en el sòl, en les baranes que les limiten,
etc.

MANTENIMENT ORDINARI CASA CONSISTORIAL/EDIFICIS
Partida destinada a la realització de les obres i actuacions de manteniment
de la casa consistorial, així com dels distints edificis municipals.

SUPORT A ALTRES SERVEIS
Partida  destinada  al  suport  en  la  realització  de  distintes  actuacions
sol·licitades per altres serveis.
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NETEJA I MANTENIMENT DE FAÇANES I EDIFICIS MUNICIPALS
Esta partida es destina a la neteja i manteniment d'algun edifici o façana
municipal. Per exemple, la Casa Consistorial, el Passatge Rigoberto Albors,
etc.

MANTENIMENT ORDINARI INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
Esta partida va destinada a sufragar el cost del contracte de manteniment
de totes les instal·lacions contra incendis dels edificis públics. Es realitza un
contracte que els engloba a tots.

NETEJA D'ALTRES EDIFICIS
Esta és una partida de suport a la neteja d'altres edificis quan es realitzen
actuacions o neteges puntuals per actes, o activitats diverses, no previstes
en el contracte.

MANTENIMENT ORDINARI GALERIES DE SERVEIS
Esta  partida  va  destinada  a  realitzar  un  manteniment  i  millora  de  les
condicions de seguretat de les galeries de serveis. Millores en els accessos,
senyalització, il·luminació, etc.

SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ALARMES MUNICIPALS
Esta partida va destinada a sufragar el cost del contracte de manteniment
de totes les alarmes que es troben instal·lades en els edificis públics. Es
realitza un contracte que els engloba a tots.

MANTENIMENT ORDINARI EDIFICI CEMENTERI
Partida destinada als treballs i actuacions de manteniment en tot el recinte
del cementeri municipal.

DESINFECCIÓ CEMENTERI
Partida per a la realització de les desinfeccions necessàries per motius de
sanitat,  en  el  cementeri  durant  els  mesos  de  l'estiu  per  les  altes
temperatures.
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PARTIDES RELACIONADES AMB ELS CONSUMS ELÈCTRICS I DE GAS DELS
DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS
De totes elles cal destacar la previsió de reducció del consum d'enllumenat
públic pels diferents canvis a led que es van realitzar durant 2017, d'ací
una disminució de 100.000 euros en eixa partida. L'increment de 50.000
euros en el subministrament del Complex Eduardo Latorre, que correspon
a tindre previst el pagament d'un possible deute pendent amb Gas Natural
per temes burocràtics.

La  resta  d'increments  o  disminucions,  no  són  significatius,  són  xicotets
ajustos realitzats en funció de les millores realitzades en les instal·lacions,
de la instal·lació de nous equips de climatització o calefacció, però sense
una rellevància econòmica substancial.

És  previsible  que en quant  es  licite  la  compra conjunta de l'energia  es
produïsca un estalvi interessant en el global d'estes partides.

ADQUISICIÓ ÀREES DE JOCS
Partida destinada a la compra de jocs infantils per a les noves àrees de jocs
que es realitzen en el municipi.

INVERSIONS EN LA XARXA D'AIGUA POTABLE

Partida destinada a  realitzar  inversions  en  la  Xarxa  d'Aigua  Potable  no
incloses en el marc del contracte de Servei d'Abastiment d'Aigua Potable
de l'Ajuntament d'Alcoi, i que es realitzen al llarg de l'any, en funció de les
necessitats  més  prioritàries  o  associades  a  obres  o  actuacions  que  es
realitzen en la ciutat, que han de complementar-se amb la millora de la
Xarxa d'Aigua Potable.

ADEQUACIÓ/EQUIPAMENT PARCS
Partida  destinada  a  inversions  per  a  adequar,  millorar  i  ampliar  els
equipaments dels distints parcs. Vials, zones infantils, sòls, etc., a més de
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les  actuacions  que suposen una inversió  i  millora  concreta del  parc  en
concret.

ACTUACIONS MILLORES ZONES VERDES
Esta partida s'utilitza per a la realització de canvis generals en certes zones
de  parcs  en  concret  que  permeten  millorar  la  instal·lació  en  general.
Canvis  a  gespa  artificial,  ampliacions  de  la  xarxa  de  reg,  millores
substancials de la xarxa de drenatge, etc.

ADQUISICIÓ ÀREA DE JOCS ROMERAL
Esta partida està destinada a la compra del Joc Central, que s'instal·larà en
el Parc del Romeral, una vegada es realitze el projecte nou de zona verda
que està previst, i que ha sigut subvencionat per la Diputació Provincial.

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA FERRAN EL CATÒLIC
Partida destinada a l'execució de les obres de millora en la plaça Ferran El
Catòlic.

REURBANITZACIÓ CARRER CLOTS
Partida  destinada  a  l’execució  de  les  obres  de  millora  de  la  xarxa  de
clavegueram, aigua potable i pavimentació del carrer.

ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ
Partida per a la compra de nou mobiliari urbà, per a la substitució o millora
d'aquest.

UTILLATGE BRIGADA OBRES, ELÈCTRICA I CEMENTERI
Partida  per  a  l'adquisició  o  lloguer  de  maquinària  per  al  correcte
desenvolupament dels treballs dels operaris de les distintes brigades.

VIA CICLO-VIANANTS BATOI-ZN
Partida creada per a poder sufragar la part municipal del Projecte de Via
Ciclo-vianants, des de Batoi a la Zona Nord, sol·licitat com a subvenció a la
Generalitat Valenciana, per a poder executar durant 2018.
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MILLORA INFRAESTRUCTURES URBANES
Per  a  esta  partida es  disposen  de  diferents  projectes  o  memòries  que
poden  desenvolupar-se  al  llarg  d'enguany  segons  les  prioritats  que
s'establisquen.

PLA D'ACCESSIBILITAT LOCAL
Per  a  esta  partida es  disposen  de  diferents  projectes  o  memòries  que
poden  desenvolupar-se  al  llarg  d'enguany  segons  les  prioritats  que
s'establisquen.

MILLORA PONTS
Esta partida està destinada a la redacció de la segona fase del projecte del
Pont de Sant Jordi i a completar l'obra dels Límits Arquitectònics del Pont
de Sant Jordi amb el metacrilat retroil·luminat.

ROTONDES ACCÉS ALCOI
Partida per a realitzar una de les dues rotondes que es porten treballant fa
temps, bé la d'accés per València o la d'accés per Alacant.

ACTUACIONS XARXA DE CLAVEGUERAM
Partida per a realitzar millores en la xarxa de clavegueram que es realitzen
al llarg de l'any en funció de les necessitats més prioritàries, o associades a
obres o actuacions que es realitzen en la ciutat.

CONDICIONAMENT TRAM VIA VERDA BATOI
Partida per a millorar el paviment de la Via Verda de Batoi.

REFORMA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COL·LEGIS PÚBLICS
Partida  destinada  a  realitzar  modificacions  en  les  instal·lacions  en  els
col·legis públics i les EIMA, de manera que es milloren i modernitzen les
instal·lacions perquè estes siguen més eficients.
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ADQUISICIÓ MOBILIARI DE FESTEJOS
Partida per  a  l'adquisició  de  distint  mobiliari  (taules,  cadires...)  per  als
distints festejos que organitza l'Ajuntament.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CAMP DEL COLLAO
Esta  partida  s'emprarà  per  a  millorar  el  nivell  d'il·luminació  que  hi  ha
actualment  en  els  córners  del  Camp  de  Futbol  del  Collao,  atés  que
actualment estos estan per davall dels lúmens necessaris per a complir la
normativa, per  la qual cosa es col·locaren i substituiran algun dels focus
existents.

MILLORES CASA CONSISTORIAL
Partida per a la realització de millores en la casa consistorial.

PLA DIRECTOR SERVEIS I INFRAESTRUCTURES
Partida per a l'elaboració d'un pla director per al manteniment dels serveis
i infraestructures urbanes.

REFORMES CEMENTERI
Partida destinada a les obres de millora en tot el recinte del cementeri.
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