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SALUT PÚBLICA

CONSULTORI BATOI
Pagament del lloguer del local situat en el barri de Batoi, així com el manteniment d'aquest, on està
instal·lat el consultori municipal per als veïns d'aquesta zona. 17.000,00.- euros

CONSULTORI ZONA ALTA
Pagament del manteniment del Consultori de la Zona Alta, on està instal·lat el consultori municipal
per als veïns d'aquesta zona. 13.000,00 euros.

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PROTECCIÓ ANIMALS
La Subvenció destinada a la societat  protectora d'animals i  plantes,  per a prestar els  serveis de
recollida,  control,  manteniment,  adopció i/o  sacrifici  de  tots  els  animals  en  el  terme municipal
d'Alcoi, i tots aquells en els quals siga necessària la seua valoració i actuació davant animals que
puguen estar en risc, per motius de salut pública, no puguen ser mantinguts o siguen indefensos, en
l'actualitat ascendeix a 45.000,00 €.

ACTIVITATS SANITÀRIES
Aquesta partida de 25.000,00 euros està destinada al pagament de les activitats sanitàries que es
desenvolupen:
Activitats col·laboració Conselleria.
Activitats proposades i acceptades en l'Observatori de protecció i benestar animal.
Activitats Societat Protectora d'animals i plantes d'Alcoi
Cartells informatius
Repartiment cartells i cartes campanyes sanitàries ajuntament (cartells de campanyes d'animals de
companyia, missives informatives...)
Marató Alcoi dóna vida, dóna sang, Alcoi solidari
Educació Cívica Canina Urbana
Pla de Salut. Primera anualitat d'un total de tres.

DESINFECCIÓ/ACTUACIONS DE LA SALUT PÚBLICA
Partida de 6.000,00 euros destinada a les despeses ocasionades per actuacions encaminades a la
protecció de la salubritat pública en general:
Neteja,  desinfecció  i  actuacions  necessàries  en  habitatges  i  edificis  que  es  troben  en  situació
d'insalubritat i siguen propietat de persones amb escassos recursos econòmics.
Neteja,  desinfecció i  actuacions  necessàries  en  habitatges  que es  declaren  insalubres  i  els  seus
propietaris no complisquen amb les seues obligacions respecte a aquestes, davant el seu requeriment
en les quals s'actuarà mitjançant la corresponent autorització judicial.



Actuacions davant situacions perilloses o il·legals amb implicacions d'animals i per al manteniment
del seu benestar.

MANTENIMENT ORDINARI ALBERG D'ANIMALS
Partida  destinada  a  cobrir  les  despeses  que  s'originen pel  manteniment  de les  instal·lacions  de
l'alberg d'animals i altres, d'acord amb el conveni de col·laboració. 10.000,00 euros.

BECA D'ESTUDIS UNIVERSITAT MEDICINA
Partida destinada a abonar la subvenció anual i coincident amb curs lectiu, a atorgar a un estudiant
de medicina per cursar els seus estudis, aquesta subvenció s'entrega a través d'una Beca. 2.250,00
euros.

CAMPANYA SENSIBILITZACIÓ SALUT PÚBLICA
Partida destinada al pagament de la campanya d'informació, conscienciació i intervenció cívica a
peu de carrer respecte a la tinença d'animals en el terme municipal d'Alcoi. 4.000,00 euros.

CAMPANYA D'ESTERILITZACIÓ DE GATS
Partida  destinada  al  pagament  del  projecte  d'esterilització  colònies  de  gats  a  Alcoi  prioritzant
aquelles zones sectorials més necessitades tant pel nombre d'animals com pel seu estadi físic com
per les possibles molèsties veïnals i  manteniment  de la  salubritat  en la  via  pública en general.
6.000,00 euros.

GRATIFICACIONS SANITAT PER OBJECTIUS
Partida destinada al  pagament de gratificació per compliment d'objectius, es desenvolupen totes
aquelles que s'ordenen d'acord amb el que competeix d'acord amb Llei cobrint fins i tot no sols la
implantació  de  l'administració  electrònica,  sinó  també  tots  aquells  procediments  que  davant  la
disgregació dels  serveis  centrals  de l'Ajuntament  són remesos per  al  seu compliment.  1.200,00
euros.

GRATIFICACIÓ SANITAT
Partida destinada al pagament de la gratificació per la realització d'hores treballades fora de l'horari
laboral  per  part  de  la  unitat  administrativa,  després  de  realització  d'informe  de  motivació
específic.1.200,00 euros.

PARTIDES NOVES:

MATERIAL DEPARTAMENT DE SANITAT
Partida destinada al pagament de material/estris per al departament de sanitat els que es puguen
trobar trencats o incomplint algun tipus de normativa. 6.000,00 €.



ADEQUACIÓ / AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI ALBERG D'ANIMALS
Partida  destinades  a  les  necessàries  obres  d'adequació/ampliació  de  les  instal·lacions,  aquesta
ampliació donat el seu possible cost podria realitzar-se en fases anuals d'acord amb la priorització
tècnica. 30.000,00 €
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