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Memòria Regidoria Seguretat 2014  
 

− Als últims tres anys el cos de la policia local ha sigut modernitzat de 
manera substancial, amb la renovació de la flota de vehicles amb 4 
vehicles nous, jupetins antibales i armament. 

 
− També al llarg d'aquest any es van a modernitzar els sistemes de 

telecomunicacions, amb l'adquisició de 75 walki-talkies, 2 repetidors, 
una estació base per a vehicles a més de localitzadors GPS per als 
vehicles, tot açò significa passar del sistema analògic al digital, per 
ser un sistema mes segur que millora les comunicacions i la 
seguretat dels agents. 

 
 
− Cal dir que els nous vehicles han permés rebaixar la partida que 

abastia el rènting en un 39%, diners que podran ser destinats a altres 
conceptes com ara la creació d’una partida per a seguretat viària, 
donat que en definitiva l'educació ha de ser la base perquè en el futur 
tinguem una ciutat mes segura i cívica. 

 
− Als pressupostos del 2014 la regidoria continuarà apostant PER 

proporcionar nou material mes modern i mes adequat per als agents 
que han de treballar en la seguretat d'Alcoi 

 
 
− En qüestió d'equipament durant l'any 2013 es van substituir 10 cascs 

modulars per a moto i 10 armes HK amb les fundes de seguretat. 
Durant el 2014 s'han adquirit 6 nous cascs modulars i s’està 
gestionant la compra de 43 armes HK perquè totes les unitats que 
estiguen en el carrer puguen tindre-les i es retiren els antics revòlvers 
. 

 
− Protecció civil és també una de la les seccions que tenen un 

creixement econòmic dins dels pressupostos, amb un 10% 
d'increment respecte a l'any passat, que es vora reflectit en la compra 
de nou equipament. 

 
 
 
 


