RETEM COMPTES
juny de 2015-novembre de 2016
ÀMBIT:
SUBÀMBIT:

CALVIÀ, MUNICIPI OBERT I SEGUR
SEGURETAT

RESPONSABLE POLÍTIC: Andreu Serra
DIRECTIU: José Antonio Fernández
* N: no iniciat
P: en procés
F: finalitzat

PROGRAMA
POLICIA LOCAL

OBJECTIU
Promoure una
Policia propera i al
servei de la
ciutadania

ACTUACIONS PREVISTES
Definir el projecte de Policia Comunitària
Dotació de l'escala tècnica i la prefectura
Impartició de curs de formació específica per als
integrants de la Policia Comunitària
Negociació social amb els representants dels
treballadors
Presentació de la unitat de la Policia Comunitària
Treballar per
Creació de la figura de "portaveu i comunicació" de la
convertir la Policia Policia Local
Local en un
Definir el nou organigrama reforçant les funcions
referent
pròpies (proximitat, trànsit, activitats, etc.)
Executar el pla d'inversions, millora i modernització de
l'equipament policial
Signatura del conveni VIOGEN amb la Guàrdia Civil per
participar en funcions de protecció a les víctimes de
violència de gènere
Implantar un sistema accessible de procediments
d'actuació protocol·litzats

EVIDÈNCIES/RESULTATS
El dia 12 d'abril de 2016 es va aprovar el Decret organitzatiu
El dia 1 d'octubre de 2015 es va incorporar el nou cap major de la Policia Local
Està programada la impartició del curs per al mes de desembre
El dia 8 de juny de 2016 es va signar el nou Acord de condicions de feina amb els
sindicats
Està previst que es presenti el dia 1 de gener de 2017
El dia 3 de febrer de 2016 es va designar l'inspector Aguareles com a portaveu
responsable de les relacions amb la premsa
El dia 12 d'abril de 2016 es va aprovar el Decret organitzatiu
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S'han adquirit etilòmetres evidencials portàtils, un radar mòbil, 10 motocicletes per a la
futura Unitat de Trànsit, 4 Segways per a la vigilància de les platges, etc.
El protocol operatiu ja està redactat, i pendent de fixar la data per signar-lo

S'ha implantat una intranet accessible a tots els agents, en la qual, entre altres continguts,
s'ha incorporat un sistema de documentació dels procediments d'actuació estandarditzat
i revisable
Implantar Vinfopol com a eina de gestió integral de tots S'està en procés d'implantació d'aquesta aplicació informàtica que facilitarà la traçabilitat
els processos administratius i de suport de la Policia
administrativa i l'accés a la informació
Local
Assegurar criteris Aprovar les bases del concurs de trasllat per ocupar
El dia 9 de maig de 2016 se'n varen aprovar les bases
d'imparcialitat i
places del nou organigrama
mèrit per a l'accés Convocar el concurs de trasllat per ocupar places del
Actualment, es du a terme el procés de valoració de mèrits i assignació de places
al cos
nou organigrama
Millorar l'eficàcia Aprovació de la nova Ordenança de convivència que
Aprovada en Ple el dia 29 de setembre de 2016
de la tasca policial actualitza el contingut de l'antiga Ordenança de policia i
bon govern, adaptant-la a la realitat social actual, i
facilitar instruments més eficaços per a la seva aplicació
a la Policia Local
Creació d'una Comissió d'Activitats amb el fi de
Creada el dia 25 d'abril de 2016
coordinar tots els departaments municipals (entre els
quals la Policia Local) amb competències en l'àmbit del
control de les activitats
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PROGRAMA

PROTECCIÓ CIVIL

OBJECTIU

Millorar l'eficàcia
de la tasca de
protecció civil

ACTUACIONS PREVISTES
Aprovació d'un pla d'inspeccions que garanteix que
l'activitat inspectora de la Policia Local en matèria
d'activitats sigui més uniforme, transparent, concreta i
objectiva
Adquisició de recursos específics per a ús de
l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Calvià

EVIDÈNCIES/RESULTATS
Aprovat el 27 de maig de 2016
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S'han adquirit:
- Tres motocicletes per millorar la mobilitat
- Embarcació semirígida de 7,60 metres d'eslora per al Pla d'Emergència de Salvament a
les Patges
- Un camió o tanqueta d'aigua contra incendis forestals
- Dues pantalles de protecció a les víctimes, per proporcionar-los intimitat
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