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cap PL (1)
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cap d’acció
preventiva (1)
Subinspector
cap operatiu
(1)

ESCALA BÀSICA PL
10 policies de
serveis
especials
2 Oficials Port i Formentor
2 Oficials Pollença i Cala
St. V.
1 Oficials torn de nit
34 policies per tres
torns

TOTAL PLANTILLA: 47
agents

AUTORITATS
MUNICIPALS i
COMPETÈNCIES
1. Batle de l’Ajuntament de Pollença.
2.

Regidora de Seguretat Ciutadana.

Competències dels municipis en matèria de seguretat pública:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
Article 25.2
a.Seguretat en els llocs públics.
b.Ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes.
c.Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
d.Disciplina urbanística.

FUNCIONS DELS
COSSOS DE
POLICIA LOCAL
Funcions dels cossos de Policia Local
Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat
Article 53
a.Protegir a les autoritats de les corporacions locals i vigilància o custòdia dels seus
edificis i instal·lacions.
b.Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el casc urbà, d’acord amb les normes
establertes en les normes de circulació.
c.Instruir atestats per accidents de circulació dins el casc urbà.
d.Policia administrativa, en relació a les ordenances, bans i demés disposicions municipals
dins de l’àmbit de les seves competències.
e.Participar en les funcions de policia judicial, en la forma establerta en l’article 29.2 de la
present Llei.
f.La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, participant
en la forma prevista a les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
g.Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions necessàries per evitar la
comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establert en les juntes de seguretat.
h.Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
amb la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans
concentracions humanes, sempre que siguin requerits per tal efecte.
i.Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per tal efecte.

ESCALA
EXECUTIVA DE
LA PL 1

Inspector en cap de la Policia Local de
Pollença


Prefectura del cos
Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les
Illes Balears.
Article 22
2. La Prefectura exerceix la màxima responsabilitat en la policia local,
té el comandament immediat sobre totes les unitats i els serveis en
què s’organitzi, i du a terme les funcions que es determinin legalment
i reglamentàriament.
3. El batle designarà entre els membres de major graduació del cos
de policia del seu municipi la persona o les persones que per odre de
prelació ha de substituir el cap en casos de vacant, absència o
malaltia.

ESCALA
EXECUTIVA DE
LA PL 1

Inspector en cap de la Policia Local de
Pollença


Funcions específiques
a.Supervisar i coordinar totes les accions de la policia local de cada
nucli urbà a través dels subinspectors de cada àrea.
b.Gestionar i coordinar els serveis especials.
c.Representar al cos de la Policia Local.
d.Recepció de directrius i ordres de l’autoritat municipal i traspàs als
subinspectors.

ESCALA
EXECUTIVA DE
LA PL 2

ESCALA BÀSICA
DE LA PL 3

ESCALA BÀSICA
DE LA PL 4

37 Policies

• Torn de matí (10).
• Torn de nit (10).
• Torn de tarda (10).

