
 

 

 

  

 

 

En Sergio Agueitos, portaveu del Grup Municipal Compromís per Sant Joan de l’Ajuntament de Sant Joan 

d’Alacant, a l’empara del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim 

Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el que diuen els articles 91.4 i 97 del Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les entitats locals; presenta al ple la següent 

 

  

 

PROPOSTA PER A LA GESTIÓ DIRECTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS, 

JARDINS I ZONES VERDES 

 

 

L’organització, coordinació i desenvolupament del servei de manteniment de parcs, jardins i zones 

verdes s’ha realitzat mitjançant la contractació del servei a través d’una mercantil privada, 

l’adjudicació de la qual va ser atribuida a l’actual ACTÚA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, 

mitjançant la modalitat de contracte de servei l’any 2013. 

 

Tal com establia el mateix contracte, la duració màxima era de 4 anys, prorrogables per 2 anys més. 

De fet, aquest contracte va complir la seua màxima duració, finalitzant en abril de l’any 2019, de 

manera que actualment aquest servei està vençut i s’està prestant sense la cobertura legal adequada. 

 

El manteniment de parcs, jardins i zones verdes és clau perquè aquests puguen complir el seu paper 

ambiental i social. Estes zones no només suposen una millora estètica, regulen la temperatura. 

produeixen oxigen o amortigüen el soroll, sino que també són espais de retrobament ciutadà. És a dir, 

els vincles socials i la identitat urbana es construeixen en aquests espais. Per tant, el seu estat és 

importantíssim i incideix directament en la qualitat de vida de santjoaners i santjoaneres.  

 

És evident que en aquests últims anys la gestió d’aquests espais no ha estat modèlica, arribant al punt 

d’apostar per la plastificació de la gespa davant la falta de manteniment. A més, el servei actual no 

només és insuficient per a mantenir en condicions dignes espais d’esplai de l’Alqueria o Frank 

Espinós, sinó que tampoc soluciona els problemes de manteniment i reposició de les gronxadores per 

als xiquets i xiquetes i que podria contemplar-se dins d’una gestió directa. 

 

Ara ens trobem davant l’oportunitat de donar un pas per a millorar la gestió de les zones verdes, tan 

importants per a garantir un futur digne a santjoaners i santjoaneres, i és el plenari municipal qui té la 

competència per a prendre aquesta decisió. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Comptem amb experiències del nostre entorn com la gestió realitzada per EMSUVIM al municipi de 

Mutxamel, una empresa municipal que ha apostat pel control biològic de les plagues i altres mesures 

que demostren que una gestió directa pot millorar la direcció privatitzada, amb una major sensibilitat 

ambiental i social. 

 

Altra de les conseqüències d’una eventual gestió directa seria l’estalvi inicial de 70.000€/any al 

pressupost municipal per la no aplicació de l’IVA en el cost d’aquest, ja que el servei actualment 

costa 330.296,44 euros anuals. 

 

Per tant, existixen arguments econòmics, socials i ambientals suficients i experiències del nostre 

entorn que demostren que és possible millorar la gestió del nostre patrimoni verd si s’aposta per un 

canvi important en la manera de dirigir aquest servei. 

 

Com ja s’ha manifestat anteriorment, correspon al plenari determinar la forma de gestió dels serveis 

que presta als seus ciutadans, així com la municipalització dels mateixos, segons l’article 22.2.f) de la 

LRBRL. De la mateixa manera, negar aquest debat i votació per al següent plenari (com ja va passar 

al plenari d’octubre), podria ser constitutiu d’una violació d’aquest article i del dret de participació 

consagrat a la Constitució Espanyola, article 23. 

 

Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Plenari els següents 

 

ACORDS 

 

  

1. Que l’organització, coordinació i desenvolupament del servei de manteniment de parcs, 

jardins i zones verdes es realitze mitjançant la gestió directa per part d’aquest 

Ajuntament a través de l’empresa municipal Personas y Ciudad SA. 

 

2. Iniciar els tràmits necessaris per a comunicar i notificar a l’empresa municipal que està 

oferint els seus serveis actualment la finalització del contracte tan prompte com es puga. 

A ser possible, no més tard del 30 de novembre d’enguany. 

 

3. Que des de la regidoria delegada de Parcs i Jardins, en coordinació amb la Comissió 

Informativa corresponent, es presente un Pla de Gestió de Zones Verdes per a finalitzar 

l’any actual i per a l’any 2020. 

 

 

 

 

Sergio Agueitos Soriano 

 


