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Sol.licitud de les funcions d'assistència als centres escolars
per part dels policies tutors de les Illes balears en el
transc'urs de I'estat d'alarma a causa de la COVID-I9
Servei de policia tutor de les Illes Balears

Introducció
Modernitzaciói la Conselleria
d'Educació, Universitat i Investigació van pactar el passat 25 de març de 2020\a
sol.licitud de les funcions d'assistència als centres escolars per part dels policies
tutors i la seva intervenció en els cas de detecció de situacions de vulnerabilitat
detectades pels docents que duen a terme sessions telemàtiques amb I'alumnat.
La Conselleria d'Administracions Públiques i

26 de març de 2020 es va celebrar la segona sessió del Comitè Estatal de
Coordinació per la COVID-19 convocada pel Centre Nacional d'Emergències de la
El

Direcció General de Protecció Civil i Emergències (CENEM), amb la participació de
responsables de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, en la

qual es va exposar la possibilitat de sol.licitar certes funcions dels policies tutors
de Balears per atendre diferents problemàtiques detectades pels centres escolars
de les illes, a la qual cosa el Ministre de I'lnterior va informar positivament sobre
la proposta de la consellera del Govern de les Illes Balears.
Consideracions
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L'article 5 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara I'estat
d'alarma per a la gest¡ó de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19 estipula que les policies locals quedaran sota les ordres directes del Ministre

de I'Interior.

L'article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local estipula la participació en la vigilància del compliment de I'escolaritat
obligatòria com a competència pròpia dels municipis.
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col'laboració entre la Conselleria d'lnterior i la Conselleria
d'Educació i Cultura per a la implantació del Programa Policia Tutor en els
municipis de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2008,
El Protocol de
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indica com a funcions de I'lnstitut de Seguretat Pública de les Illes Balears
I'elaboració de protocols de treball vàlids per a qualsevol municipi adherit al

Programa Policia Tutor.
Programa Policia Tutor de les llles Balears, aprovat per resolució de la
Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques el 8 de juny de 2017 i publicat
en el BOIB núm. 70, estableix entre les funcions d'aquests agents de la policia
local, la vigilància i actuació davant les diferents modalitats d'absentisme escolar i
I'actuació davant qualsevol conducta que es consideri de risc per part d'un menor
El

d'edat.

Protocol d'actuació
transcurs de I'estat d'alarma a causa de la COVID-19 ¡ amb el tancament total
dels centres educatius del país, són més necessàries que mai les funcions
d'assistència als centres escolars per part dels policies tutors i la seva intervenció
En el

en els casos de detecció de situacions de vulnerabilitat detectades pels docents
que duen a terme sessions telemàtiques amb I'alumnat.
L'estat d'alarma, en deixar en suspens I'activitat presencial docent va provocar la
suspensió de I'activitat del servei de policia tutor, una vegada sotmès a

l'autorització del Ministre de I'Interior en'lå citada reunió del 26 de març de 2020,
es reactiva I'esmentada activitat en què el referit col'lectiu policial especificat
desenvoluparà les funcions següents:
1a. La vigilància de I'escolaritat obligatòria amb la col'laboració dels centres

escolars. El professorat informarà els agents especialitzats en aquesta matèria

sobre la impossibilitat de comunicació amb els alumnes i les alumnes o les seves
famílies. La funció dels policies tutors en aquest cas serà la de comprovar si
existeix alguna situació de risc social, i la d'establir un canal de comunicació entre
el centre educatiu i les famílies. Aquesta funció és aplicable en relació amb els

protocols del Programa Policia Tutor núm. PIN-001-PT i PTN-002-PT.
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2a. La detecció de situacions de risc social amb menors d'edat a través de la
col.laboració dels centres escolars. Es tracta que el professorat informi als policies

tutors sobre els casos de sospita o detecció de situacions de risc social amb el seu
alumnat perquè aquests actuïn en relació amb el protocol núm. PTN-012-Pf del
Programa Policia Tutor.
3a. Mantenir els telèfons mòbils corporatius dels policies tutors actius.
Totes aquestes funcions descrites, assumides pels policies tutors, s'han de
realitzar en col'laboració amb els serveis socials municipals.
Una vegada finalitzat I'estat d'alarma i els menors d'edat tornin als seus centres

docents d'origen, aquestes instruccions deixaran de tenir efecte, i tornaran a ser
aplicables tots els procediments aprovats pel Servei de Policia Tutor.

Palma, 30 de març de 2020
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