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 • Vestuari Policia 

Partida destinada a l'adquisició de vestuari  per a  tots  els  components del  cos de Policia Local.
S'anirà adquirint el material en funció de les necessitats i incorporacions d'agents. Es va ampliant la
plantilla amb les noves incorporacions i per tant necessitem aquesta partida amb la intenció de dotar
de tots els materials i distintius del cos de la Policia Local d'Alcoi.

 • 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. Es demanaran diferents pressupostos per zones
i necessitats i es contemplen les modificacions tant decidides per la prefectura de la policia local,
com  totes  aquelles  sorgides  d'acords  plenaris  i/o  necessitats  sorgides  per  les  variacions  que
patisquen els carrers i vials de la nostra ciutat.

 • Manteniment ordinari càmeres de trànsit

Partida contemplada per al manteniment de totes les càmeres destinades a la vigilància de trànsit de
la ciutat d'Alcoi. Hem de conservar aquest manteniment. Aquests dispositius ens han donat moltes
dades en aquest any tan atípic i que han servit per a prendre decisions. Al mateix temps, han servit
per a esclarir  alguns casos d'actes incívics, alguns vehicles robats i en algun cas concret poder
identificar els causants d'algun delicte.

 • Material Educació Viària 

Partida contemplada per al material i necessitats que tinga l'equip d'Educació Viària de la Policia
Local. Activitats, Cursos, activitats amb els centres escolars. Aquest any passat es va combinar el
model  presencial  i  tradicional  de  l'activitat  al  Parc  d'Educació  Viària,  juntament  amb diverses
propostes en línia que es van facilitar als centres escolars.

 • Manteniment Edifici Policia 

Es consigna aquesta quantitat amb intenció de mantindre i millorar les instal·lacions de la reguarda
de la Policia Local. En aquesta anualitat, tenim intenció de restaurar tot l'accés de l'entrada a la
reguarda, pintura, senyalització i mobiliari perquè siga un espai més agradable a un simple colp de
vista. Una de les premisses d'aquesta regidoria és prestar una millor imatge de la Policia amb les
seues instal·lacions en condicions.

 • 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. En l'estat que estem vivint, en moltes ocasions haurem d'indicar i



informar els ciutadans de diferents corts, assistències o decisions preses davant qualsevol actuació
que es determine per la prefectura o per l'Ajuntament d'Alcoi.

 • Lloguer de vehicles per a la Policia Local 

Partida per a un rènting 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. 

 • Adquisició de vehicles per a la 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.  S'estan  remenant
l'adquisició  d'un  vehicle  tot  terreny  amb  la  intenció  d'ampliar  els  vehicles  d'aquestes
característiques, tan necessaris en moments d'emergències com els episodis que ja hem viscut amb
la neu, gel i temporals varis.

 • Contractació Grua Policia Local 

S'ha ampliat la partida pressupostària. El servei que oferia l'anterior contracte, era molt deficient.
Estem explorant la possibilitat d'un contracte, tal com el disposen en altres ciutats, on el que es
presta  és  el  servei  de  retirada,  custòdia  i  lliurament  del  vehicle.  Evitaríem  moltes  gestions
necessàries,  personal en les instal·lacions del Parc de Vehicles i  s'aconseguiria un millor servei
global.

 • 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.  D'una  banda,  mantindre  i  dotar  de
subministraments  a  diferents  dispositius  ja  existents  en  el  cos  de  la  policia  local,  com també,
ampliar en l'adquisició d'algun nou dispositiu o material necessari i consensuat per la plantilla.

 • Reparacions de vehicles de la Policia Local 

Partida destinada per a la reparació i millora dels vehicles de la Policia Local. Motocicletes, Furgó
Plens de gom a gom i Vehicles patrulla de la Policia Local. S'està estudiant la possibilitat de reposar
els  vinils  de diferents  vehicles que han perdut  algun dels  distintius de la  policia  local,  amb la
intenció  de  mantindre  en  condicions  tant  de  xapa  com  d'imatge  de  tots  i  cadascun  d'aquests
vehicles.
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