ORDENANÇA MUNICIPAL NÚMERO 14
REGLAMENT DE LA COMISSIÓ LOCAL DE SEGURETAT DE L'AJUNTAMENT DE
PORRERES

Article 1. Objecte.
La Comissió Local de Seguretat de l’Ajuntament de Porreres serà l’òrgan de col·laboració i
coordinació dels diversos cossos de Policia que operin en el seu territori per millorar el nivell de
seguretat.

Article 2. Composició.
Serà presidida per el Batlle llevat que assisteixi a les seves sessions el Delegat del Govern, en
aquest cas la presidència serà compartida amb aquest mateix.
Participaran com a vocals:
a) El Regidor delegat en matèria de seguretat ciutadana, si n’és el cas.
b) El Cap de la Policia Local.
c) Els responsables territorials de les Forces de Seguretat de l’Estat desplegades al
municipi.
d) Un representant de cadascun dels grups polítics que formin part del ple de la
corporació.
Assistirà un representant de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears i un representant
de l’Agrupació local de Voluntaris de Protecció Civil del municipi amb veu i sense vot.
Exercirà com a secretari el de la Corporació o persona en qui delegui, que aixecarà acta de la
sessió i obrarà en el seu poder el llibre d’actes o qualsevol document que hagi estat utilitzat a les
reunions.
Quan es requereixin els assumptes a tractar, podran assistir a les reunions de la Comissió Local
de Seguretat, amb veu però sense vot, els representats de les entitats, institucions i associacions,
així com les persones responsables dels serveis que a judici de la Presidència poden facilitar
l’adopció de decisions relacionades amb la seguretat ciutadana.
El president o els vocals poden assistir a les sessions de la Comissió Local de Seguretat
acompanyats dels tècnics que trobin convenients, els quals assistiran amb veu però sense vot.
Els superiors jeràrquics dels membres de les FSE que formen part de la Comissió Local de
Seguretat podran assistir a les reunions quan estimin convenient la seva presència.
En aquest cas assumiran el vot dels responsables territorials.

Article 3. Funcions.
Les Comissions Locals de Seguretat tindran les funcions següents:
a) Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi, avaluar les
necessitats i els recursos disponibles.
b) Participar en l’elaboració del Pla de Seguretat Local, vigilar la seva execució i fer el
seguiment i avaluació del mateix.
c) Establir les formes i procediments de col·laboració, coordinació i cooperació entre els
cossos de serveis de seguretat que actuïn en el municipi.
d) Planificar la coordinació interpolicial en esdeveniments extraordinaris prevists en el
municipi.
e) Conèixer i resoldre en el seu cas, les incidències per competència sorgides entre
membres de distints Cossos Policials, per raons de servei.
f) Altres funcions que li doni l’ordenament vigent.

Article 4. Sessions.
La Comissió Local de Seguretat es reunirà almenys una vegada cada semestre, quan la convoqui
el president o quan ho sol·licitin com a mínim la meitat dels seus vocals.
A cada Comissió Local de Seguretat hauran de ser analitzats els resultats obtinguts en
l’execució d’acords adoptats en sessions anteriors.
La Comissió Local de Seguretat podrà designar una mesa de coordinació operativa dels diversos
cossos policials que operin en el municipi, integrat per els comandaments de policia que es
determini, per l’exercici de les funcions següents:
a) Impulsar l’execució dels acords de la Comissió.
b) Assegurar l’intercanvi d’informació entre els cossos i serveis de seguretat que actuen
al municipi.
c) Assegurar la coordinació operativa de les actuacions dels diversos cossos i serveis de
seguretat del municipi.
d) Elaborar i presentar a la Comissió propostes per millorar la col·laboració,
coordinació i cooperació entre els diversos cossos i serveis de seguretat, a efectes
d’aconseguir una millor eficàcia en el municipi.
En tot cas, les forces i cossos de seguretat hauran d’actuar sota les ordres immediates dels seus
comandaments orgànics respectius.

Perquè la Comissió Local de Seguretat es pugui constituir vàlidament han d’estar presents el
president i el secretari o en el seu cas els substituts, i almenys la meitat dels seus membres.

Article 5. Convocatòria.
Es realitzarà amb una antelació mínima de tres dies hàbils a la data de celebració, s’ha
d’adjuntar l’ordre del dia i l’acta de la sessió anterior.
Sempre que sigui possible s’inclourà la documentació necessària perquè tots els membres de la
Comissió ho puguin estudiar amb antelació suficient.
La convocatòria haurà de ser comunicada també al delegat de Govern perquè pugui assistir si ho
estima procedent.

Disposició Final
El present Reglament municipal que consta de 5 articles i una disposició final, entrarà en vigor,
una vegada aprovat definitivament per l’Ajuntament, publicat íntegrament el seu text al BOIB, i
transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril’.
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