ANNEX 1
Bases
1. Introducció
A fi de dur a terme un reconeixement públic de la tasca dels policies tutors de les Illes
Balears que han innovat en projectes preventius relacionats amb les funcions
establertes en el programa que impulsa i coordina l’Institut de Seguretat Pública de
les Illes Balears, la Direcció General d’Emergències i Interior engega aquesta
convocatòria pública perquè els agents interessats puguin lliurar en el termini
establert els seus projectes en matèria de prevenció que han dut a terme al llarg del
curs 2018-2019.
2. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és reconèixer públicament les accions en matèria de
prevenció que han desenvolupat els policies tutors de les Illes Balears al llarg del curs
2018-2019 i que han tingut un resultat positiu demostrable. Al mateix temps,
aquestes experiències s’han de poder compartir amb altres agents i difondre’s entre
els policies de diferents municipis de les illes per potenciar la prevenció com eix bàsic
del servei de policia tutor.
3. Destinataris
Qualsevol policia tutor adherit al programa que impulsa i coordina l’ISPIB (programa
publicat al BOIB núm. 70, de 8 de juny de 2017).
4. Tipus de projectes que es poden presentar i any d’execució
Es podran presentar en termini les accions, projectes o programes que s’hagin dut a
terme en qualsevol matèria relacionada amb les funcions dels policies tutors de les
Illes Balears, segons consta en el capítol 3 del Programa Policia Tutor de les Illes Balears.
Aquestes accions s’han d’haver desenvolupat al llarg del curs 2018-2019.
5. Documentació que cal lliurar
La documentació que han de lliurar els policies tutors interessats en obtenir un
reconeixement per la seva tasca professional és la següent:
a) Projecte o programa preventiu signat per l’agent redactor.
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b) Memòria dels resultats del programa o projecte signada per l’agent redactor.
c) Valoració per part de la prefectura o del responsable de la policia local sobre
el programa o projecte i dels seus resultats signada pel cap del cos policial.
6. Terminis per a la presentació de documentació i canal de tramitació
El termini que disposen els interessats per poder presentar la documentació comptarà
des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 30 de juny de 2019.
La documentació s’ha de presentar en el registre d’entrada de la Direcció General
d’Emergències i Interior a través d’un ofici de remissió.
7. Valoració de les accions presentades
Les accions presentades en termini seran avaluades per la Comissió Mixta existent
entre la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i la Conselleria d’Educació
i Universitat, segons el que estipula el punt número 5 del Protocol de col·laboració
entre la Conselleria d’Interior i la Conselleria d’Educació i Cultura per a la
implantació del Programa de Policia Tutor en els municipis de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, document signat el 27 de març de 2008.
Una vegada avaluada la documentació aportada pels interessats, els membres de la
Comissió Mixta elaboraran un informe en el qual constaran les accions preventives
que mereixen la felicitació pública del director general.
8. Lliurament de les felicitacions públiques
Les felicitacions als policies tutors elegits pels seus treballs, es lliuraran en alguna data
rellevant que es determinarà al llarg del curs 2019-2020.
9. Publicació del projectes a la web dels policies tutors de les Illes Balears
Les accions que siguin objecte de felicitació pública seran publicades a la pàgina web
http://policiestutorib.caib.es per tal de compartir les experiències amb la resta de
policies locals de les Illes Balears, així com amb la ciutadania en general.
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