
MEMÒRIES PRESSUPOST 2022

SALUT PÚBLICA

CONSULTORIS BATOI + CAMÍ
Pagament dels lloguers dels locals situats en el barri de Batoi, i en la zona del Camí així com el seu
manteniment i actuacions de millora per a donar un millor servei als veïns d'aquesta zones. 

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.
Juntament amb el manteniment ordinari de l'Alberg d'acord amb el conveni de col·laboració.

ACTIVITATS SANITÀRIES
Aquesta partida 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  de 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. ADHESIÓ (XARXA SALUT)
Aquesta partida respon a l'adhesió a la “Xarxa Salut”en principi es faria l'anàlisi situacional seguida
de les activitats que d'ell es desprenguen, totes elles encaminades a una millora contínua, bé  mit-
jançant tallers, xerrades i /o activitats, de la Salut.

DESINFECCIÓ/ACTUACIONS DE LA SALUT PÚBLICA
Es dedica aquesta partida, 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.

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

CAMPANYES SENSIBILITZACIÓ SALUT PÚBLICA
Partida destinada al pagament de la campanyes d'informació, conscienciació i intervenció cívica. 

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.

El pressupost del 2022 és:

Denominació Partida Quantia

Lloguers/rentes consultorio Batoi, Camí. 30.000 €

Manteniment consultori zona alta 3.000€

Subvenció - contracte Associació Protec-
ció Animals

45.000 €

Activitats Sanitàries 25.000 €

Pla de Salut “Xarxa Salut” 25.000 €

Desinfecció - Actuacions de la Salut
Pública

6.000 €

Manteniment ordinari Alberg Caní 10.000 €

Beca d’estudis universitaris de Medicina 2.250 €

Campanyes sensibilització Salut Pública 4.000 €

Campanya d’esterilització de gats 6.000 €

Gratificació Sanitat 1.000 €

Actuacions consultori zona alta 30.000 €
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