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IMPRESOS/MODELS POLICIA, Partida per a l'edició 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.

EQUIPAMENT POLICIA, Es consigna aquesta quantitat amb intenció d'adquirir tot el 
material necessari per a equipar a tot l'equip de la Policia Local. Es treballara com en 
altres ocasions en els Consells de Policia per a estudiar la viabilitat de l'adquisició de 
diversos materials.

VESTUARI POLICIA, Partida destinada a l'adquisició de vestuari per a tots els 
components del cos de Policia Local. S'ira adquirint el material en funció de les 
necessitats i incorporacions d'agents.

CONTRACTACIÓ GRUA POLICIA LOCAL, des que entre en vigor la nova licitació per a 
realitzada 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.

REPARACIÓ VEHICLES POLICIA, Partida per a la reparació de tots els vehicles de la 
flota de la policia local.

ADQUISICIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL Partida per a l'adquisició de vehicles 
necessaris, i que s'estimen oportuns tant per la Prefectura de la Policia Local com 
també dels acords aconseguits en els Consells de Policia.

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL/VERTICAL, Partida contemplada per al manteniment 
de la senyalització tant vertical com horitzontal i en aqueix sentit, per part dels 
professionals de la Policia Local.

SUBV. G. VOLUNTARIAT ACIF L'entitat de voluntariat ACIF Alcoi, realitza una labor de 
suport a aquest Ajuntament d'Alcoi tant en matèria de protecció de la naturalesa 
(motiu pel qual es va crear), que en l'actualitat s'ha ampliat amb el suport en cerca i 
rescat, prevenció d'accidents abans nevades i gelades (ja que mobilitzen els seus 
recursos per a escampar sal, etc.) amb l'estreta col·laboració amb el departament 
d'Emergències i Protecció Civil.

ACTUAC. PROT. CIVIL/SITUACIONS EXTRA, aquesta partida està concebuda per a 
cobrir les despeses que sobrevenen en situacions d'emergència i actuacions que 



realitzar el departament d'Emergències i Protecció Civil, tant davant possibles 
incendis, rescates/salvaments, així com davant nevades i gelades. Per tan gran rang 
d'actuació que cobreix, es considera molt insuficient la consignació que li l'ha estada 
dotant.

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 el fet d'anar 
comptant 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 aquesta.


