
   MEMÒRIA INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS (IGS) 2020

Per a la redacció d'aquesta memòria s'ha utilitzat com a base la de
l'any anterior  amb els canvis produïts en l'actual  pressupost.  Les
qüestions a destacar estan en negreta i subratllades per a destacar-
les de les altres.

La Inspecció General de Serveis (IGS) contempla els treballs de la
Brigada  d'Obres,  la  Brigada  Elèctrica  i  la  de  Jardins.  Existeixen
partides de despesa corrent i d'inversió. Enguany hi ha una sèrie de
partides  noves  majoritàriament  d'inversió  que  contemplen
actuacions en els barris de la ciutat i que tenen una partida concreta
que especifica l'actuació a realitzar i l'àmbit on es desenvoluparà.
Presentem  una  breu  explicació  de  les  diferents  partides  per  al
coneixement  d'aquestes,  que  es  contempla  amb  l'assignació
pressupostària  de  les  mateixes  en  el  document  de  despesa.

· Materials reparació jocs infantils

Amb aquesta partida es realitzen les compres dels materials per a 
dur a terme un correcte manteniment de totes les àrees de jocs 
infantils de la ciutat.

· Manteniment ordinari infraestructures col·lectors

Aquesta 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 trencaments o problemes impossibles 
de preveure.

· Cànon de control d'abocament

Amb aquesta 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 aquesta partida es fan xicotets treballs i actuacions de 
manteniment dels wc públics que hi ha oberts als parcs, com el de 
la Glorieta, o puntualment en els quals se cedeix l'ús per a diverses 
actuacions que se celebren al llarg de l'any, com el de la Zona Nord.

· Neteja i manteniment del clavegueram

Aquesta partida és la que està destinada a sufragar les despeses 
derivades del contracte de Manteniment de Clavegueram, adjudicat 
per 225.000 euros.

· Autocontrol d'abocament d'aigües residuals

Aquesta partida es destina al contracte d'autocontrol d'abocaments 
de la Depuradora d’Els Algars que realitza l'Ajuntament amb una 
empresa especialitzada, en compliment de l'Autorització 
d'Abocament de la citada EDAR.

· Desratització i desinsectació

Aquesta partida es destina a sufragar les despeses derivades del 
contracte de desratització i desinsectació la nova licitació de la qual 
va ser adjudicada en 2018. La quantitat definitiva és de 75.000 
euros.

· 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, etc). Es
mantenen els imports excepte Plans d'Ocupació que dependrà dels 
programes d'altres administracions als quals ens puguem acollir

· 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

Aquesta 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

Partida per sufragar les diferents reparacions i manteniment que 
necessiten les eines i maquinària de les diferents brigades 
dependents de la Inspecció General de Serveis.

· Reparació vehicle brigada obres, elèctrica, jardins i serveis 
tècnics

Partida per sufragar les diferents reparacions i manteniment que 
necessita el parc de vehicles dependent de la Inspecció General de 
Serveis.

· Manteniment ordinari mobiliari urbà vies públiques

Amb aquesta 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 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 aquesta partida es realitzen les compres dels materials perquè
cadascuna de les brigades realitze un correcte manteniment de la 
ciutat i dels edificis municipals.

· Reparació elements urbans danyats

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



· Servei de manteniment voreres i paviments

Aquesta 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

Aquesta 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 aquesta partida es realitza el manteniment programat i 
correctiu de l'enllumenat públic i de la xarxa semafòrica de la ciutat. 
Això 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 fallades. Al seu torn 
amb aquesta partida es contempla el canvi de columnes i 
lluminàries que pel pas del temps estiguen deteriorades, així com la 
redacció de projectes de noves instal·lacions. Es va adjudicar 
aquesta licitació i l'import és el que consta en el pressupost, d'acord 
amb la valoració feta per a l'import d'adjudicació del concurs de 
402.040,24 euros.

· Manteniment de parcs i jardins

Amb aquesta partida es realitzarà el futur contracte de Neteja i 
Manteniment de Parcs que s'adjudicarà en la primera meitat de l'any
en curs.

· Manteniment ordinari mobiliari urbà

Partida destinada al manteniment del mobiliari urbà situat dins dels 
parcs (bancs, papereres, etc)

· Servei de manteniment de parcs

Aquesta partida es destina a obres de reparació de vials, a la 
repintada de baranes, reparacions diverses 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

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

· Servei de manteniment gespa/poda/tractaments fitosanitaris

Aquesta 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, retallada de 
tanques, replantacions de gespa natural, etc.

· Nova partida de servei vigilància i control espais públics

Permet fer determinats treballs de tancament i control 
d'instal·lacions municipals amb 19.000 euros.

· Materials plans d'ocupació

Es va crear el curs anterior aquesta partida per poder sufragar els 
diferents materials que requereix el personal d'ocupació per poder 
fer els diferents treballs. D'aquesta manera no es minoren les 
partides que anualment tenen les diferents brigades per als 
materials que requereixen. La quantitat d'aquesta anualitat és de 
30.000 euros, que reforçarà el material ja adquirit en altres 
anualitats per als possibles plans.

· Neteja de col·legis i edificis públics

Aquesta partida és per sufragar els costos que es paguen a 
l'empresa que té el contracte de Neteja d'Edificis Públics i Col·legis. 
Enguany s'ha valorat en l'import en què eixirà la licitació, 1.440.000 
euros, encara que sempre es pot veure reduïda per les ofertes que 
es donen en el procés d'adjudicació.

· Manteniment ordinari de parcs infantils

Partida destinada a la realització d'obres en els diferents parcs 
infantils, com són les millores o reparacions en el sòl, en les 



baranes que les limiten, etc.

· Manteniment ordinari Casa Consistorial/edificis municipals

Partida destinada a la realització de les obres i actuacions de 
manteniment de la Casa Consistorial, així com dels diferents edificis
municipals.

· Servei suport a brigades municipals

Partida destinada al suport en la realització de diferents actuacions 
sol·licitades per altres serveis, i paga les despeses de personal dels
operaris de la Brigada d'Obres i Serveis que ajuden a altres 
regidories.

· Neteja i manteniment de façanes i edificis municipals

Aquesta partida es destina a la neteja i manteniment d'algun edifici 
o façana municipal. Per exemple la Casa Consistorial, el Passatge 
Rigoberto Albors, etc.

· Neteja d'altres edificis

Aquesta 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 instal·lacions contra incendis

Aquesta partida va destinada a sufragar el cost del contracte de 
manteniment de totes les instal·lacions contra incendis dels edificis 
públics.

· Manteniment ordinari galeries de serveis

Aquesta 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

Aquesta 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.

· Indemnització rescat cementeri

 Es manté una partida d'Indemnització Rescat Cementeri que va 
destinada al pagament a propietaris de nínxols sense ús per a la 
recuperació dels mateixos per a ús municipal. 30.000 euros.

· 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.

· Partides relacionades amb els consums elèctrics i de gas dels
diferents edificis municipals

Els possibles increments en els imports de la llum estan previstos 
encara que no són determinants en l'elaboració del pressupost.

· 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 de Proveïment 
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 a la ciutat que han de 
complementar-se amb la millora de la Xarxa d'Aigua Potable.

· Adequació/equipament parcs

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



· 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 diferents 
brigades.

· Millora infraestructures urbanes

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

· 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 a la ciutat.

· Adquisició mobiliari de festejos

Partida per a l'adquisició de diferent mobiliari (taules, cadires,..) per 
als diferents festejos que organitza l'Ajuntament.

· Millores Casa Consistorial

Partida per a la realització de millores a 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.

· Restauració patrimoni cementeri

A més dels treballs ordinaris de creació de nínxols o de noves 
actuacions tant d'inversió com ordinàries s'ha considerat la creació 
d'una nova partida que integre una quantitat de diners per a la 
restauració de determinats panteons que siguen públics o que 



puguen arribar a ser-ho per a poder mantindre el cementeri d'Alcoi 
com un espai de visita i de Turisme com s'està donant a conéixer en
aquests últims anys. 15.000 euros.

· Construcció de nínxols

Nínxols de nova construcció que es veurà incrementada també amb
altres partides de recuperació de propietat de nínxols. 50.000 euros.

· Actuacions millores zones verdes

També tenen un increment per a poder actualitzar les mateixes a la 
despesa que es puga produir i que no siga de despesa corrent.

· Neteja i restauració pont Sant Jordi

Es manté una xifra aproximada a expenses del nou projecte que ja 
s'ha redactat. 50.000 euros.

· Millora solars municipals

Aquesta partida es dota per a l'actuació en solars que puguen tindre
un ús alternatiu mentre no tinguen un ús assignat. Poden dedicar-se
a aparcaments, etc. A més de la partida que ha sigut aprovada en 
els pressupostos participatius, aquesta partida completarà 
actuacions en solars municipals.

SOBRE PARTIDES D'INVERSIÓ O DESPESA CORRENT 
APAREIXEN COM A NOVES LES SEGÜENTS:

· 150.000 euros de Pressupostos Participatius per a adequació 
de pàrquings públics

· 100.000 euros per a una millora integral del   Barri   de la Sang  

· 250.000 euros per a l'adequació de la Plaça   Benissaidó  

· 150.000 euros per a la millora del   barri   de Sant Pancraç  

· 20.000 euros per a la reforma d'instal·lacions elèctriques de 
col·legis públics



· 20.000 euros Partida per a millora de Ponts

· 90.000 euros per a actuacions en l'Alberg Caní que vénen dels
pressupostos participatius


