
MEMÒRIA REGIDORIA DE SEGURETAT 2018

EQUIPAMENT POLICIA, se sol·licita l'increment d'aquesta partida fixant la
consignació per al 2018 en 30.000 euros. 

IMPRESOS  /  MODELS  POLICIA,  en  els  últims  anys  l'import  d'aquesta
partida  s'ha  vist  molt  disminuït  i  en  canvi  les  intervencions  policials
requereixen, en la majoria dels casos, l'ús de talonaris, formularis, models
d'impresos  específics  de  la  Policia  Local,  així  com  l'edició  de  tríptics
informatius,  etc.  que  redunda en  un  millor  treball  policial  i  una  millor
assistència  i  informació  al  ciutadà.  Per  això se  sol·licita  per  al  2018 un
mínim de consignació de 1.500,00 €.

REPARACIÓ VEHICLES POLICIA, igual que la partida anterior, la consignació
econòmica  de  la  partida  destinada  al  manteniment  i  reparació  dels
vehicles del servei de Policia local s'ha vist molt disminuïda en els últims
anys, resultant, per tant, molt insuficient. Per a garantir la seua suficiència
econòmica, s'ha de dotar aquesta partida amb els 22.000,00 € sol·licitats.

VESTUARI  POLICIA,  igual  que el  que s'ha  exposat  anteriorment,  en  els
últims anys l'import d'aquesta partida s'ha vist molt disminuït, en aquest
sentit només cal dir que en 10 anys hem passat de 50.000 als 15.000 euros
consignats en 2016. En aquest sentit és significatiu que la mitjana de crèdit
disponible en matèria d'uniformitat per a un funcionari de Policia Local és
d’uns 500 euros i  en la Policia Local d'Alcoi l'any 2017 ha estat de 150
euros, per la qual cosa no arribem ni a cobrir les necessitats bàsiques de
cada funcionari. Se sol·licita que es dote aquesta partida amb no menys de
20.000 €.

CONTRACTACIÓ GRUA POLICIA LOCAL, des que va entrar en vigor la nova
licitació per a la contractació del servei de grua que actua de suport a la
Policia  Local  d'Alcoi,  es  necessita  una  partida  amb  els  47.520,00  de
l'adjudicació / anual.

ADQUISICIÓ  ETILÒMETRE Partida  per  a  l'adquisició  de  l'etilòmetre
necessari, creient convenient fixar-la per a l'any 2018 en 6.000 €.
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ADQUISICIÓ  VEHICLES  POLICIA  LOCAL Partida  per  a  l'adquisició  de
vehicles necessaris, s'ha pressupostat creient convenient fixar-la per a l'any
2018 en 60.000 €.

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL / VERTICAL, S’inclou el manteniment de la
senyalització tant vertical com horitzontal, i en aquest sentit, per part dels
professionals de la Policia Local, s'estima que són necessaris els 100.000 €
sol·licitats per a l'any 2018.

VESTUARI AGRUPACIÓ PROTECCIÓ CIVIL, El Departament d'Emergències i
Protecció Civil amb la seua agrupació de voluntaris és un departament que
es  troba  en  constant  evolució  i  creixement,  fruit  d'aquest  creixement
implica anar comptant cada dia amb més voluntaris en l'Agrupació Local
de Voluntaris  de  Protecció  Civil.  Lògicament  cal  uniformar  i  mantenir  /
actualitzar la uniformitat dels voluntaris que ja hi pertanyen. Per això se
sol·licita l'ampliació d'aquesta partida fins als 4.000 euros per a l'any 2018.

ACTUAC.  PROT.  CIVIL  /  SITUACIONS  EXTRA,  aquesta  partida  està
concebuda  per  cobrir  les  despeses  que  sobrevenen  en  situacions
d'emergència  i  actuacions  que  realitza  el  Departament  d'Emergències  i
Protecció Civil, tant davant de possibles incendis, rescats / salvaments, així
com davant nevades i  gelades. Per tan, un gran rang d'actuació que es
cobreix, i per això es considera molt insuficient la consignació amb què se
li  ha  estat  dotant.  Per  això,  es  demana  per  a  2018  la  quantitat  de
15.000,00 €.

SUBV. G. VOLUNTARIAT ACIF L'entitat de voluntariat ACIF Alcoi realitza una
tasca de suport a aquest Ajuntament d'Alcoi tant en matèria de protecció
de la natura (motiu pel qual es va crear), que en l'actualitat s'ha ampliat
amb el suport a la recerca i rescat, prevenció d'accidents davant nevades i
gelades (ja que mobilitzen els seus recursos per escampar sal, etc.) amb
l'estreta col·laboració amb el Departament d'Emergències i Protecció Civil.
Per tan inestimable i incondicional col·laboració s'estima convenient elevar
una mica l'import de la seua subvenció, creient convenient fixar-la per a
l'any 2018 en 10.000 €.
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