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Aquest document es basa en el de l'any anterior amb els canvis que s'han
produït  en  algunes  partides. S'han  eliminat  dues  subvencions  per  no
presentar justificació i s'ha mantingut una tercera amb el mateix import.
Recollida  de  residus,  transport  i  tractament  de  fem  i  neteja  viària,
aportació al consorci de residus A2. Aquesta partida va destinada a cobrir
la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària,
el  transport  altres  fraccions  com  les  de  poda  en  urbanitzacions,
contenidors de l'ecoparc i  altres residus municipals.  Es completa aquest
grup amb una partida de tractament de residus destinada al tractament i
valorització de residus en plantes independents del consorci (poda, fusta,
voluminosos, etc..).

 RECOLLIDA DE FEMS.  Es  redueix  d'1.900.000 a 1.700.000 d'acord
amb el nou contracte aprovat enguany. 

 TRANSPORT DE FEM. Es redueix de 300.000 euros a 250.000 euros. 
 TRACTAMENT FEM. Es manté en 100.000 euros.
 NETEJA VIÀRIA. S'incrementa en 325.000 euros d'acord amb el nou

contracte.
 APORTACIÓ CONSORCI. S'incrementa d'1.008.000 euros a 1.060.000

euros. Xifra que atén la petició d'aquest organisme.

Infraestructures ambientals.
Desapareix en haver-se realitzat aquestes actuacions

Desmantellar línia elèctrica Barranc del Cint
Dedicats 10.000 euros a aqueixa actuació

Reforma equipaments Font Roja.
Actualment hi ha dues actuacions possibles a les instal·lacions de l'edifici
Font  Roja  Natura.  Es  redueix  de  70.000  a  30.000  euros,  pendents  de
l'aprovació d'impacte ambiental d'alguna instal·lació.



Equipament paelleros. 
Nova partida per  a  actuacions  en la  zona  de  paelleros  que  no  implica
construcció de cap paellero a Font Roja.

Manteniment Paratge Natural del Racó de Sant Bonaventura.
Es continuarà amb els treballs d'adequació i posada en valor del paratge.

Despeses Projecte Canyet.
L'Ajuntament de Alcoy ha assumit la gestió del Canyet i per tant aquesta
partida es destina als treballs d'aportació de menjar als voltors, treballs de
neteja i manteniment, activitats de seguiment i investigació i d'educació
ambiental.

Informes Pacte Alcaldes.
Dotació anual dedicada a la recopilació de dades i elaboració d'informes
dels indicadors energètics. Anàlisi i propostes de millora de les activitats i
instal·lacions municipals des del punt de vista de l'eficiència energètica.

Inversions pla d'acció d'energies sostenibles.
Derivat  de  l'apartat  anterior  es  detecten  possibles  millores  a  les
instal·lacions municipals punt a l'enllumenat com als equips de generació
d'energia en forma de calor  o fred,  incorporant energies alternatives o
amb una millor eficiència energètica.

Activitats voluntariat prevenció incendis.
Realització  de  la  campanya  de  vigilància  d'incendis  i  conscienciació
ciutadana durant l'estiu.

Adquisició vehicles departament de medi ambient.
Donat  l'augment  d'activitat  mig  ambiental,  forestal  i  altres
infraestructures, és necessari la incorporació de vehicles nous adaptats a
l'ús forestals. 

Protecció, conservació i millora espais forestals.



Partida destinada a obres o actuacions en prevenció d'incendis i millora
forestal com la instal·lació d'un hidrant per a bombers en la carretera del
Preventori cap al Barranc del Cint connectat al depòsit de la urbanització
Baradello,  treballs  de  reparació  del  desguàs  de  la  bassa  de  Gormaig,
projecte  d'autoprotecció  i  prevenció  d'incendis  del  paratge  Font  Roja,
treballs de desbrossament en franges auxiliars de prevenció d'incendis i
contractació de ramat per al manteniment de tallafocs.

Actuacions mediambientals.
Aquesta  dotació  va  destinada  en  el  programa  d'activitats  d'educació
ambiental en centres educatius, realització de visites guiades al Molinar,
Racó  de  Sant  Bonaventura,  aprisco  de  Sant  Antoni,  etc.  també  a  la
celebració del dia mundial del medi ambient, programa de repoblacions
escolar i  dia de l'arbre, altres campanyes d'educació ambiental i  difusió
dels valors ambientals, investigació de l'impacte de l'incendi i extracció de
fusta en Serelles, adquisició de material per activitats ambientals, etc..

Manteniment Via Verda.
Aquesta partida manté la dotació.

Reparació i manteniment d'horts socials.
Partida de nova creació. Una vegada consolidats els horts socials i veure
que la demanda està equilibrada amb les instal·lacions actuals, es destina
aquesta partida als treballs de manteniment necessaris als horts del
Parc de la Zona Nord, Mascarella i Batoi. Enguany s'han incrementat els
horts socials.

Manteniment ordinari edificis Medi ambient.
Destinada al manteniment de totes les instal·lacions, elements
exteriors, tancaments, teulades, etc. dels edificis del paratge Font Roja i
Ecoparc.

Catalogue camins municipals.



Es dedica una nova partida de 20.000 euros a aquesta actuació que pretén
elaborar un document per a l'ús dels ciutadans en els camins que són de
propietat municipal

Altres partides.
La resta de partides estan destinades a treballs de manteniment ordinari
com a vehicles, carburant, etc..


