MEMÒRIA PRESSUPOST 2016 REGIDORIA DE SEGURETAT
07071 13000 623000 ADQ. GRUP. ELECTRÒGEN POLICIA LOCAL
Des de fa aproximadament uns 4 anys les dependències que comparteixen
de la Policia Local i el departament d'Emergències i protecció Civil situades
al carrer Casablanca nº 3 i 5 manquen de l'obligatori grup electrògen que
garanteixi l'operativitat de tots dos departaments en cas de tall de
subministrament elèctric. Es considera vital l'adquisició d'un grup
electrògen per la naturalesa de tots dos departaments, sobretot, la Policia
Local que ha de romandre operativa les 24 hores del dia els 365 dies de
l'any. Per això i una vegada realitzat un sondeig al mercat de grups
electrògens amb capacitat de generació d'electricitat suficient per garantir
el subministrament ocasional de les dependències descrites anteriorment
se sol·licita la creació d'aquesta partida i amb una consignació de
18.000’00 euros.

07071 13000 62400 ADQUISICIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL
Se sol·licita l'increment d'aquesta partida fins als 20.000 euros de cara
poder escometre l'adquisició d'alguna motocicleta per al servei de Policia
Local, ja que motocicletes queden poques operatives i amb una gran
antiguitat i carregades de quilòmetres de servei. En aquest sentit es
buscarà o se sospesarà la viabilitat de poder adquirir alguna motocicleta
elèctrica per contribuir en la mesura del possible amb una mobilitat
urbana sostenible.

07071 13001 22199 MATERIAL EDUCACIÓ VIÀRIA
Durant els exercicis 2.012 - 2013 es va crear en el recinte de propietat
municipal denominat Aules Verdes el Parc Infantil de Tràfic de
l'Ajuntament d'Alcoi, consistent en la creació d'un parc vial per a les
pràctiques amb bicicleta dels coneixements en matèria vial i

condicionament d'un de les aules per impartir les classes teòriques, ara
com ara passen per aquest parc infantil de tràfic al voltant de 3.500
alumnes d'edats compreses entre els 3 a 15 anys. En un inici el que és la
creació del parc i una petita flota de bicicletes es va sufragar amb
aportacions de les companyies de segur La Unió Alcoiana i Mutualitat de
Llevant, però és competència de l'Ajuntament el seu manteniment,
reposició d'elements, així com l'ampliació del seu equipament. En aquest
sentit la consignació que es ve dotant 2.500 euros, resulta clarament
insuficient, per això se sol·licita l'ampliació pel 2.016 fins als 4.000 euros
que resultarien necessari per garantir la seva continuïtat.
Ressenyar que els 1.500 euros d'augment en aquesta partida resulta de la
disminució en la mateixa quantitat per a la partida denominada 07071
13200 22699 Unitat Canina Policia Local, ja que succeeix just el contrari,
quan es va crear per l'any 2013 es va posar una forta aportació (4.000
euros inicials), però en aquests moments s'estima que amb 2.500 euros es
pot garantir la suficiència econòmica en un any.

07071 13300 21600 MANT. ORDINARI CÁMARES TRÀFIC
En els últims 2 anys de la mà del departament d'emergències i Protecció
Civil i els seus components que posseeixen un ampli coneixement en
l'assumpte, s'ha pogut portar a bon acabo la revitalització de gran nombre
de càmeres de control de tràfic que el seu dia es van adquirir dins del
projecte Alcoi ciutat Digital, projecte que es trobava totalment abandonat.
Com a resulta perfectament entendible aquests recursos humans
requereixen d'una mínima adquisició de petit material i infraestructura
per poder continuar amb l'engegada de càmeres de control, així com el
manteniment de les existents. Per això s'estima convenient crear la
partida que ens ocupa i dotar-la, inicialment amb 3.000 euros per a l'any
2.016.

07071 13401 22799 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL / VERTICAL
En els últims 8 a 10 anys aquesta partida ve estant infrafinanciada en gran
manera, ja que, segons s'ha vingut defensant des dels serveis de
senyalització i manteniment vial de la Policia Local, s'estimen necessaris al
voltant de 130.000 euros a l'any per poder tenir un mínim manteniment
vial de la nostra ciutat, tant en senyalització horitzontal com a vertical. Dit
això s'estima que com a mínim s'hauria de dotar aquesta partida per a
l'any 2.016 amb no menys de 80.000 euros.

07171 13500 21400 REPARACIÓ VEHÍCLOE PROTECCIÓ CIVIL
El departament d'Emergències i Protecció Civil és un departament que es
troba en constant evolució i creixement, fruit d'aquest creixement implica
la necessitat de comptar amb més vehicles, amb el lògic increment en la
despesa del seu manteniment. Per això se sol·licita la consignació
econòmica per a l'any 2.016 de 2.500 euros.

07171 13500 22104 VESTUARI AGRUPACIÓ PROTECCIÓ CIVIL
El departament d'Emergències i Protecció Civil amb la seva agrupació de
voluntaris és un departament que es troba en constant evolució i
creixement, fruit d'aquest creixement implica l'anar explicant cada dia
amb més voluntaris en l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil,
lògicament cal uniformar-los i mantenir/actualitzar la uniformitat dels
voluntaris que ja pertanyen a la mateixa, per això se sol·licita l'ampliació
d'aquesta partida fins als 3.650 euros per a l'any 2.016.

07171 13500 62300 ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA PROTECCIÓ CIVIL
El departament d'Emergències i Protecció Civil és un departament que es
troba en constant evolució i creixement, fruit d'aquest creixement implica
la necessitat de comptar amb tot tipus d'equipament i maquinària,

necessària per anar creant un departament competent i preparat per
intervenir davant qualsevol tipus d'eventualitat o emergència que pugui
sobrevenir, per això se sol·licita l'ampliació d'aquesta partida fins als 8.000
euros per poder donar continuïtat al projecte del departament.

