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MEMÒRIA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT 
 
Partida 07071 13000 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO : La 
consignació d'aquesta partida es destina com el seu nom indica a l'adquisició 
de productes de neteja i condícia per a les dependències policials (paper 
higiènic, sabó de mans, insecticides, ambientadors, etc.). 
 
Partida 07071 13000 62400 ADQ. VEHICULOS POLICIA LOCAL : La 
consignació d'aquesta partida es destinarà al 2013 a l'adquisició de 2 vehicles 
policials. 
 
Partida 07071 13000 22610 ACTIVIDADES POLICIA LOCAL : La consignació 
d'aquesta partida està destinada a sufragar petites despeses de les activitats 
de l'equip d'educació vial, pagar part de la manutenció dels Efectius que 
intervenen en el dispositiu de seguretat del dia de les entrades de Festes de 
Moros i Cristians, així com el vi d'honor del dia del Patró de la Policia. 
 
Partida 07071 13000 22199 EQUIPAMIENTO POLICIA : La consignació 
d'aquesta partida es destinarà en 2013 a la revisió i calibratge periòdics dels 
equips etilómetres, reparació i manteniment dels equips de comunicacions 
existents, adquisició per a modernització de l'armament dotacional dels agents i 
els seus fonguis, adquisició de cartutxos per a exercicis de tir. 
 
Partida 07071 13000 22104 VESTUARIO POLICIA : La consignació d'aquesta 
partida es destinarà en 2013 a la reposició de tot el calçat (sabates i/o botes) 
dels efectius policials, així com la dotació d'uniformitat de gala per a la 
Prefectura del servei. 
 
Partida 0707113000 22000 IMPRESOS/MODELOS POLICIA : la consignació 
d'aquesta partida es destina a l'adquisició d'adhesius per a retirada de vehicles 
per la grua Mpal. i la impressió de talonaris de butlletins de denúncia específics 
per efectuar controls. 
 
Partida 07071 13000 21400 REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICIA : la 
consignació d'aquesta partida com el seu nom indica es destina a la reparació i 
el manteniment dels vehicles policials de propietat municipal. 
 
Partida 07071 13000 21200 MANT. ORD. EDIF. POLICIA/C. DETEN C./DEP.: 
la consignació d'aquesta partida es destina al manteniment de les diferents 
dependències policials, revisions periòdiques de l'ascensor, pagament del 
subministrament de gas natural, etc. 
 
Partida 07071 13000 20400 ALQUILER VEHIC. POLICIA .: la consignació 
d'aquesta partida es destina al pagament de les quotes de lloguers dels 
vehicles policials contractats en aquesta modalitat la licitació de la qual venç en 
2013 i es renovarà al novembre amb la peculiaritat que es reduirà en un vehicle 
passant de 3 a 2, en adquirir 2 en propietat durant el present any 2013. 
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Partida 07071 13000 15100 GRATIF. POLICIA LOCAL .: la consignació 
d'aquesta partida es destina a l'abonament d'hores extres realitzades pels 
efectius de P.L. en assistències a judici estant fora de servei, en els dispositius 
de seguretat dels esdeveniments-proves esportives, actes festius i en la seva 
major part en el dispositiu de seguretat de Festes de Sant Jordi. 
 
Partida 07071 13001 22103 CARBURANTE POLICIA LOCAL .: la consignació 
d'aquesta partida es destina al subministrament de carburant per als vehicles i 
la calefacció del Dipòsit de Vehicles. 
 
Partida 07071 13200 22105 MANUTENCION DETENIDOS: No està previst que 
es precisi la consignació d'aquesta partida, ja que el dipòsit detinguts no està 
operatiu i en conseqüència no tenim pas de detinguts. 
 
Partida 07071 13300 22799 CONT. GRUA POLICIA LOCAL : la consignació 
d'aquesta partida es destina al pagament de les factures del servei privat de 
grua per a la retirada de vehicles mal estacionats de la via pública. 
 
Partida 07071 13301 22799 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL/VERTIDAL : la 
consignació d'aquesta partida es destina al manteniment bàsic (segons les 
necessitats que es van generant) de la senyalització existent a la ciutat tant 
vertical com a horitzontal (pintura vial). Significar que davant l'inici del curs 
escolar se solen repintar els passos de vianants més deteriorats en les rodalies 
dels centres educatius de la ciutat. 
 
Partida 07071 13200 22699 MANT. UNIDAD CANINA POLICIA LOCAL : la 
consignació d’esta NOVA partida es destina al manteniment de la unitat, 
adquisició de complements necessaris per a que siga operativa, arnesos, 
gàbies, transportin, etc., i la documentació, vacunes, sanejament y menjar dels 
gossos que la integren. 
 
Partida 07071 44100 22799 TRANSPORTE URBANO EXTRA : Fins al present 
exercici, la consignació d'aquesta partida s'ha destinat al servei extraordinari de 
Romiatge a la Font Vermella, Tots Sants i servei extraordinari a les 
urbanitzacions en el període estival. Quedant a costa de les negociacions amb 
TUASA el precisar la consignació d'aquesta partida o no. 
 
Partida 07071 23100 22699 GASTOS DESAOLOJOS REALOJOS: la 
consignació d'aquesta partida es destina al pagament de les factures que es 
puguin derivar del “reallotjament” de persones que són evacuades dels seus 
domicilis per situacions d'emergència o a instàncies del departament de 
Patrimoni o Serveis Socials en la tramitació d'expedients d'aquests 
departaments. 
 
Partida 07071 13000 62600 ADQ. SIST. COMUNIC. DIGITAL POLIC IA 
LOCAL : la consignació d'aquesta NOVA partida es destina a garantir la 
suficiència econòmica de la licitació per al subministrament dels equips de 
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comunicacions necessaris per al canvi efectiu d'aquestes al sistema digital per 
a una millor operativitat de les comunicacions Policia Local. 
 
 


