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Presentació

Aquesta Carta de serveis pretén ser un instrument a l’servei dels ciutadans i visitants de Benidorm que 
millori la informació i el coneixement dels diferents serveis que la Regidoria de Seguretat Ciutadana posa 
a la seva disposició i en els quals assumim el nostre compromís amb les seves necessitats.

Principis fonamentals de la Carta de Serveis

La Carta de Serveis de la Regidoria de Seguretat Ciutadana és un document informatiu dirigit als usuaris, 
ciutadans i visitants de Benidorm en el qual es recullen els serveis prestats per la Regidoria així com els 
drets que els assisteixen a el temps que s’assumeix el compromís amb la prestació d’aquests serveis i 
s’estableixen les mesures correctives corresponents.

Què és la Regidoria de Seguretat Ciutadana?

La Regidoria de Seguretat Ciutadana té com a comesa el desenvolupament, execució, coordinació i 
la planificació de les competències que assumeix l’Ajuntament de Benidorm per a la protecció de les 
persones, medi ambient i tots els béns, tant en accidents greus com preventiu. A més tenen com a 
missió ajudar, protegir i servir els ciutadans, oferint un servei de seguretat i prevenció en els diferents 
àmbits de les nostres competències. Procurant la millora de la qualitat del nostre servei en les matèries 
de seguretat ciutadana, trànsit, ordenances municipals, serveis assistencials, educatius.

Quina és la nostra visió de futur?

Optimitzar la gestió de les competències que ostenta l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Emergències i 
el Cos de Policia Local de l’Ajuntament de Benidorm, amb l’objecte de comptar amb una organització 
administrativa i operativa adequada a la gestió i planificació eficient dels recursos, que permeti garantir 
els nivells de seguretat que un municipi turístic de primer ordre internacional requereix.

Serveis que prestem

1. Atenció permanent les 24 hores del dia.

2. Prevenció de comissió de delictes.

3. Intervenció en accidents de trànsit.

4. Actuació preventiva mitjançant controls de trànsit i seguretat ciutadana.

5. Regulació de l’trànsit en el nucli urbà.

6. Regulació de l’trànsit en zones escolars.

7. Vigilància i control de l’absentisme escolar.

8. Formació en matèria de seguretat viària a escolars.

9. Protecció de les víctimes de la Violència de Gènere.

10. Control i inspecció dels establiments públics.
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11. Control i mesurament dels nivells de soroll.

12. Control i inspecció de la venda ambulant, obres i qualsevol altra activitat susceptible d’autorització 
municipal.

13. Vigilància de les platges i zones de costa, paratges naturals i zones rurals.

14. Vigilància aèria de terme municipal amb la utilització de “drones”.

15. Intervenció en conflictes privats.

16. Atenció i auxili a l’ciutadà.

17. Protecció i auxili als animals.

18. Custòdia i gestió d’objectes perduts.

19. Retirada de vehicles abandonats.

Compromisos i Indicadors

Compromisos Indicadors
1. Gestionar l’adequada cobertura de vacants Percentatge de vacants cobertes en relació amb 

les vacants produïdes en l’exercici anterior

Nombre de vacants cobertes en l’exercici
2. Adequar l’estructura de comandament a la 
imminent Llei de Coordinació de Policies Locals

Nombre de Places adaptades a la nova estructura 
de comandament

Percentatge de places adaptades a la nova 
estructura pel que fa a el total de places de 
comandament en el termini d’un any des de 
l’entrada en vigor de la Llei de Coordinació de 
Policies Locals

3. Crear l’escala facultativa d’el Cos de Policia 
Local.

Nombre de places de l’escala facultativa creades 
en la RLT de l’Ajuntament de Benidorm, en el 
termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei 
de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat 
Valenciana

Percentatge de places de l’escala facultativa 
cobertes en relació a les creades en la RLT en el 
termini d’un any des de la seva creació
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4. Gestionar jubilacions anticipades i passi a 
segona activitat.

Nombre de places cobertes de les vacants 
produïdes per jubilació anticipada en l’exercici 
anterior

Percentatge de places cobertes de les vacants 
produïdes per jubilació anticipada en l’exercici 
anterior

Nombre de llocs de segona activitat assignats en 
l’exercici anterior

Percentatge de llocs de segona activitat assignats 
en relació amb el nombre de llocs assignats en 
l’últim exercici

Nombre de llocs coberts amb Agents dels vacants 
per pas a segona activitat

Percentatge de llocs coberts per Agents en relació 
amb els vacants per passi del seu titular a segona 
activitat en l’últim exercici

5. Planificar relleu en la Direcció de l’Cos de Policia 
Local.

Nombre de procediments o tràmits realitzats per a 
la planificació de l’relleu de la Direcció de l’Cos de 
Policia Local en l’exercici anterior

6. Planificar la promoció professional i la mobilitat. Nombre d’expedients sobre planificació de 
promoció professional i mobilitat tramitats en 
l’exercici anterior

Nombre de funcionaris que han promocionat, en 
la seva carrera administrativa, d’acord amb els 
criteris de la planificació en l’exercici anterior

7. Revisar els actuals sistemes de treball de l’Cos 
de Policia Local

Millorar la presència d’agents en serveis operatius 
un 10% en el termini de 2 anys

8. Elaborar una adequada valoració de llocs de 
treball de l’Cos de Policia Local

Nombre de llocs valorats en el Cos de Policia Local 
en l’exercici anterior

Percentatge de llocs valorats en el Cos de Policia 
Local en l’exercici anterior

9. Elaborar Reglament de l’Cos de Policia Local Nombre de reunions i tràmits realitzats per a 
l’aprovació de el Reglament de l’Cos de Policia 
Local, en l’exercici anterior

10. Realitzar avaluacions periòdiques de capacitats 
dels funcionaris de l’Cos de Policia Local

Nombre de reunions i tràmits realitzats per 
disposar d’el formulari d’avaluació de capacitats 
dels funcionaris de l’Cos de Policia Local

Nombre d’agents avaluats en l’exercici anterior

Percentatge d’agents avaluats en l’exercici anterior



Carta de Serveis. Seguretat Ciutadana

11. Revisar els criteris de l’plus de garantia de 
serveis, atenent a capacitats

Nombre de reunions i tràmits realitzats per a la 
revisió dels criteris de l’plus de garantia de serveis

12. Elaborar normativa específica de prevenció de 
riscos laborals de l’Cos de Policia Local

Nombre de reunions i tràmits realitzats per a 
l’aprovació de la normativa de riscos laborals de 
l’Cos de Policia Local, en l’exercici anterior

13. Crear de l’Escola de Formació de l’Cos de 
Policia Local

Nombre de reunions i tràmits administratius 
realitzats en l’exercici anterior relatius a la creació 
de l’Escola de Formació de l’Cos de Policia Local

14. Elaborar el Reglament d’Organització i 
Funcionament de l’Escola de Formació

Nombre de reunions i tràmits realitzats per a 
l’aprovació de el Reglament d’Organització i 
Funcionament de l’Escola de Formació de l’Cos 
de Policia Local, en l’exercici anterior

15. Elaborar calendari anual de cursos de formació Nombre de cursos oferts a el Cos de Policia Local 
en l’exercici anterior

Nombre d’agents assistents als cursos oferts a el 
Cos de Policia Local en l’exercici anterior

16. Dotar pressupost anual per a l’Escola de 
Formació

Import de la dotació pressupostària de l’Escola de 
Formació en l’exercici anterior

Percentatge de la dotació pressupostària de 
l’Escola de Formació que fa a la partida de personal 
de l’Ajuntament de Benidorm en l’exercici anterior

17. Substituir i ampliar la xarxa de transmissions Nombre de tràmits administratius realitzats per a la 
contractació de la xarxa de transmissions de l’Cos 
de Policia Local en l’exercici anterior

Nombre d’unitats de transmissions substituïdes en 
l’exercici anterior

Percentatge d’unitats de transmissions substituïdes 
en relació amb el total disponibles en l’exercici 
anterior

18. Adquirir elements de seguretat (armament, 
armilles antibala, cascs)

Nombre de tràmits administratius realitzats per 
a la contractació de l’adquisició d’elements de 
seguretat per al Cos de Policia Local en l’exercici 
anterior

Nombre d’elements de seguretat adquirits en 
l’exercici anterior

Percentatge d’elements de seguretat adquirits en 
relació amb el total disponibles en l’exercici anterior
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19. Planificar la renovació de vehicles respectuosos 
amb el medi ambient a elèctrics o híbrids

Nombre de tràmits administratius realitzats per a la 
contractació de la renovació de vehicles per al Cos 
de Policia Local en l’exercici anterior

Nombre de vehicles renovats en l’exercici anterior.

Percentatge de vehicles renovats en relació amb 
el total disponibles en l’exercici anterior

20. Dotar pressupostàriament de forma anual la 
renovació d’uniformitat

Percentatge de la dotació pressupostària per a la 
renovació de la uniformitat respecte a la partida de 
dotació de material de l’Ajuntament de Benidorm 
en l’exercici anterior

21. Dotar pressupostàriament de forma anual el 
manteniment d’edificis i instal·lacions

Import de la dotació pressupostària per al 
manteniment d’edificis i instal·lacions en l’exercici 
anterior

Percentatge de la dotació pressupostària per al 
manteniment d’edificis i instal·lacions pel que fa 
a la partida de dotació de manteniment d’edificis 
i instal·lacions de l’Ajuntament de Benidorm en 
l’exercici anterior

22. Elaboració d’un pla de comunicació interna i 
externa de l’Àrea i de l’Cos de Policia Local que 
permeti donar a conèixer als ciutadans la tasca 
que s’exerceix

Nombre de reunions i tràmits administratius 
realitzats per a l’elaboració d’un pla de comunicació 
interna i externa de l’Àrea de Seguretat Ciutadana 
i de el Cos de Policia Local

23. Disposar d’eina de noves tecnologies que 
permeti una major participació ciutadana en 
matèria de seguretat ciutadana

Nombre de reunions i tràmits administratius 
realitzats per al disseny i / o contractació d’una 
eina de noves tecnologies, tipus APP, que permeti 
una major participació dels ciutadans en matèria 
de seguretat ciutadana

Drets dels visitants i usuaris

Els visitants i usuaris tenen dret a:

1. Identificar amb claredat la unitat administrativa que és competent per a la prestació de servei requerit.

2. Rebre informació administrativa general de manera presencial, telefònica i electrònica de forma eficaç 
i ràpida.

3. Ser tractat amb respecte i consideració.

4. Rebre informació administrativa real i veraç.

5. Escollir el canal a través del qual relacionar-se amb la Regidoria.

6. Obtenir informació a través de mitjans electrònics dels procediments i tràmits necessaris per accedir a 
les activitats de l’servei i per al seu exercici.
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7. La seguretat i confidencialitat de les dades que figurin en els fitxers, sistemes i aplicacions de la 
Regidoria.

8. La qualitat dels serveis públics prestats per mitjans electrònics per l’agència.

9. Col·laborar i participar amb la Regidoria de Seguretat Ciutadana formulant consultes, propostes o 
comentaris a través de l’correu electrònic, per telèfon o per correu postal.

10. Presentar suggeriments i queixes de forma presencial, a través de la seu electrònica o per correu 
postal.

Incompliment dels compromisos

En cas d’incompliment dels compromisos recollits en aquesta Carta de Serveis, la Regidoria de Seguretat 
Ciutadana proposa les següents mesures:

- Executar preferentment els procediments que es trobin afectats pels compromisos adquirits en aquesta 
Carta de Serveis sense perjudici de el dret de l’ciutadà a la presentació de les queixes i suggeriments 
pertinents.

- Comunicació de disculpes de l’màxim responsable de l’organització en la qual s’informi de les mesures 
correctores per a esmenar l’incompliment.

- A petició de l’afectat o afectats, reunió amb el màxim responsable de l’organització en la qual se’ls 
donarà puntual informació de les mesures correctores per a esmenar l’incompliment.

- La comunicació es realitzarà, preferentment via correu electrònic o mitjançant la seu electrònica per 
flexibilitzar i agilitzar la resposta.

Horaris, localització y contacte

Regidoria de Seguritat Ciutadana
Direcció: Plaza SSMM Reyes de España, 1. Tercera planta
03501 Benidorm (Alicante)
Horari: 9:00 a 14:00 horas
Telf: 966 81 54 65/66
Web: http://www.benidorm.org/
Policia Local
Direcció: Calle Grecia 6
03502 Benidorm (Alicante)
Horari: De 8.00 a 14.00 horas
Telf: 966 807 766
E-mail: policialocal@benidorm.org  
Web: http://www.benidorm.org/

http://www.benidorm.org/
mailto:policialocal@benidorm.org
http://www.benidorm.org/

