MEMORIA EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL 2020
Hi ha una sèrie de partides encaminades sobretot al manteniment de vehicles, carburant, vestuari, comunicacions etc. Aquestes partides són:
-

Manteniment telecomunicacions Protecció Civil
Reparació vehicles Protecció Civil
Carburants vehicles Protecció Civil
Vestuari Protecció Civil
Utillatge no inventariable de Protecció Civil
Activitats de formació de Protecció Civil
Adquisició maquinària Protecció Civil

Aquestes partides agrupen la despesa ordinària tant del departament com de
l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil, així com la partida d'adquisició
de material que per Llei ha de ser contemplada com a inventariable, ja siga per la
seua naturalesa o per la seua quantia.
 Subv. g. voluntariat ACIF L'entitat de voluntariat ACIF Alcoi, realitza una labor de suport a l’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 davant nevades i gelades, ja
que mobilitzen els seus recursos per a escampar sal, transport de persones
i material, retirada d'arbres, etc., en estreta col·laboració amb el departament d'Emergències i Protecció Civil, per això, davant aquestes noves tasques o implicacions en labors d'emergències es proposa l'increment de l'assignació.
 Vestuari i altres partides 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 l'anar comptant cada dia amb més voluntaris en l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil, lògicament cal uniformar-los i
mantindre/actualitzar la uniformitat dels voluntaris que ja pertanyen a aquesta.
 Subv. adq. vehicle transport acif: Es tracta d'una partida extraordinària
que, com ja va ocórrer l'any 2014, es proposa per a ajudar a l'adquisició d'un
vehicle tipus furgoneta mixta destinat al transport de material i persones, però en les ocasions que no siga necessari tracció 4x4, ni que el consum de
combustible siga el d'aquesta mena de vehicles, com a desplaçament a cursos a València o Alacant, distribució de material o queviures a llocs de comandament, recollida de material en ferreteria, al parc de Sant Vicent, etc..
L'adquisició d'aquest vehicle permetria a l'agrupació desprendre's de dos
vehicles per a evitar les despeses de manteniment d'aquests, els quals se

cedirien gratuïtament a l'Ajuntament per a del departament d'Emergències i
el de Medi Ambient.
 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 se li ha estat dotant, mes si considerem la despesa que ha
provocat el temporal Gloria en hores de maquinària i apilaments de sal.
 Adquisició de desfibril·ladors semiautomàtics: Continuant amb la installació de desfibril·ladors en totes les instal·lacions municipals o llocs de concentració o d'activitats, es proposa mantindre aquesta partida i la seua
quantia canviant-la únicament de Departament, passant de la Policia Local a
Protecció Civil pel canvi de regidor.
 Rètols senyalització esdeveniments: Partida destinada a l'elaboració dels
rètols necessaris en els plans d'autoprotecció d'esdeveniments municipals,
per a així intentar realitzar-los en material no fungible i poder-se utilitzar en
mes d'una ocasió.

C prod. protecció civil p. obj.

5.000’00

Gratif. protecció civil

3.000’00

Mant. ord. telecom. protecció civil

5.000’00

Reparac. vehic. protección civil

1.000’00

Carburant vehic. protecció civil

3.000’00

Vestuari protecció civil

2.500’00

Utillatge no invent. protecció civil
Activ. formació protecció civil
Actuac. prot. civil / situacions extra
Cdq. maquinria protección civil

500’00
10.000’00
3.000’00
12.000’00

