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EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA, d'acord amb el que preveu 

el Reglament d'organitzaci6, funcionament i regim juridic de les entitats locals, desitja elevar al Pie 

de l'Ajuntament la seg0ent. 

MOCIQ PER A LA MILLORA DELS PROCESSOS SELECTIUS I FORMACIQ DE LES POLICIES 
LOCALS PER ESMENAR LA MANCA D'EFECTIUS DE POLICIA LOCAL ALS MUNICIPIS 

EXPOSICIQ DE MOTIUS 

A les Illes Balears els darrers cine anys s'han perdut mes de 350 policies locals segons es recull a 
l'ultima mem6ria de l'ISPIB de !'any 2020. Els municipis que disposen de cos de policia local s6n 
49 i es reparteixen a Mallorca amb 35 municipis i 1750 Policies, Menorca 8 municipis amb 201 

policies, Eivissa 5 municipis amb 245 policies i Forrnentera amb 14 policies. 

El 27 de juliol de 2021 es convalidava el decret 6/2021 de 9 de juliol, de modificaci6 de la Llei 
4/2013, de 17 de juliol, de coordinaci6 de les policies locals de les Illes Balears. Aquesta 
modificaci6 introdueix la problematica figura de !'agent COVID, aprovada sense el consens de les 
pr6pies direccions de Policia, dels sindicats, dels propis policies locals ( que han hagut de superar 
una o dues oposicions, el curs basic de 800 hores i les seves corresponents practiques entre 6 a 
12 mesos ), del sector de la seguretat privada, que se Ii fa una clara intromissi6, a mes de les 
critiques dels darrers tres ex-directors generals d'Emergencies i Interior. 

L'opci6 de tramitar aquest decret 6/2021 com a projecte de llel no sere possible, els grups que 
forrnen el Govern no han volgut i no han perrnes les esmenes de la resta de grups polftics que 
forrnen part del Pariament, que volien mlllorar alguns aspectes urgents i molt necessaris per a la 
seguretat dels municipis de les Illes Balears. 

La convocat6ria d' oposicions per part dels ajuntaments impliquen temps i despeses, per6 a mes 

implica, sobretot. que els opositors que superen el concurs oposlci6 hagin de ser nomenats 
funcionaris en practiques. 

Els Organs encarregats dels processos selectius I de la forrnaci6 dels policies locals haurien de 
ser la Conselleria de Presidencia, Funci6 Publlca I lgualtat, conjuntament amb l'EBAP i l'ISPIB. 
D'aquesta manera, iamb una borsa d'agents formats de forrna contfnua des del Govern, seria 

mes eficient i funcional la incorporaci6 d' agents de la pollcia local en els munlclpls que ho 
necessitin. 



De to1s es coneguda, o hauria de ser coneguda a l'admlnlstraci6, la teoria de l'economia d'escales 
per la qual cosa es poden beneficiar principalment els ajuntamen1s peti1s i amb menys possibilita1s 
d'abonar 1es despeses dels processos selectius quan els processos selectius s6n duts a terme per 

l'administraci6 autonOmlca. 

Per altra part, l'administraci6 autonOmica no pot desconeixer ni aHegar ignorancia en refaci6 als 
agen1s que potencialment es poden jubilar any rere any, ja que te les memories anuals amb 
piramide d'edat i sap, estadfsticament, quin percentatge decideix jubilar-se als 59/60 anys. 
La soluci6 passa per formar tants d'agen1s com personal es pot jubilar i aplicar la taxa de 
reposici6 de 115% per a les policies locals. 

Per tot aixO, el grup Popular propose al Pie I' aprovaci6 dels seguents, 

ACORDS 

PRIMER-. L' Ajuntament d'Algaida insta el Govern de les Illes Balears a modificar la llei 4/2013, 
per resoldre d'una manera eficient i agll la prob!ematica de manca d'agents de policia local als 
municipls de Mallorca, on l'EBAP exercelxi la competencia dels processos selectius i la formaci6 
dels agents de policia local, amb la creaci6 d'un borsf d'agents formats amb el curs basic per 
poder distribuir-los i ser nomenats com a funcionaris en els municipis on sigui necessari, d' acord 
amb les soHicituds i notes de curs. 

SEGON.- L'Ajuntament d'Algaida nsta el Govern de les Illes Balears que s'exigeixi tenir el curs 
Basic per exercir de Policia Local o el curs de capacitaci6 per ser nomenat funcionari en comissi6 
de serveis o inter! i que nomes figurin en la Llei de Coordinaci6 de Policies Locals la figura de 
Policia Local i els seus comandamen1s, efiminant la figura de !'agent COVID d'aquesta llei. 

TERCER.- L'Ajuntament d'Algaida insta el Govern de les Illes Balears a que un cop !'aspirant hagi 
superat el curs de capacftaci6 tindra l'obligaci6 de romandre com a mfnim 18 mesos en el mateix 
ajuntament que hagl estat nomenat funcionari en practiques per tal que al menys pugui aquest 
garantir-se que la lnversi6 de diners publics que destina a la seva formaci6 especffica, uniformitat i 
esfor~ economic d'aquesta administraci6 local no es vegi afectada com passa a el dia d'avui. En 
cas de renunclar abans de la flnalltzaci6 dels 1 8 mesos no podria tomar formar part del borsl de 
la CAI B i per tant el curs basic de policla local quedara sense vigencia. 

Algaida, 30 de setembre de 2021 


