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Resolució del director general d’Emergències i Interior per la qual s’atorguen
els segells de qualitat per als agents i ajuntaments adherits al Programa
Policia Tutor de les Illes Balears per al curs 2021-2022
Fets
1. La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears, estableix en l’article 10.1.r) “Funcions de coordinació”, l’impuls de la
coordinació en les actuacions municipals de la figura del policia tutor.
2. El Programa Policia Tutor de les Illes Balears edició 2017, aprovat per la
Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques publicada en el
BOIB núm. 70, de 8 de juny, estipula en el punt 2.2.11 “Formació”, que:
...els agents adherits al Programa han de realitzar formació contínua tal com a seminaris
de reciclatge i/o jornades tècniques específiques anuals per mantenir al dia els
coneixements quant a la normativa, els recursos, etc. específics relacionats amb els
menors d’edat en tots els seus àmbits que es defineixen en el Programa.

3. També el mateix programa, en el punt 6.2 “Avaluació i seguiment del
Programa”, estipula que la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
(actualment Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat) i la Conselleria
d’Educació i Universitat han de crear sistemes d’auditories dirigits a la millora
contínua del servei de policia tutor, dins el marc del Protocol de col·laboració
signat per ambdues conselleries el 27 de març de 2008.
4. La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual
es disposa la creació del segell de qualitat per als agents i ajuntaments adherits al
Programa Policia Tutor de les Illes Balears i els requisits per obtenir-ho, estipula
que entre l’1 de setembre fins el 31 d’agost de cada any els policies tutors i
tutores, així com els seus ajuntaments, podran lliurar a l’ISPIB mitjançant registre
d’entrada els documents necessaris per a l’obtenció d’un segell de qualitat
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professional, complint amb els requisits d’accés indicats a l’annex de la mateixa
resolució.
5. Dins els termini de l’1 de setembre al 31 d’agost de 2021, un total de 27 entitats
o ajuntaments i 33 agents sol·licitaren un segell de qualitat professional per al
curs 2021-2022, dels quals una vegada examinada la documentació i després
d’establir un termini de presentació d’al·legacions, va resultat que 25 ajuntaments
o entitats i 30 agents complien amb tots els requisits i indicadors per disposar del
segell de qualitat professional pel al curs 2021-2022.
Fonaments de dret
1. La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears i el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el decret
55/2017, de 15 de desembre, del fons de seguretat pública de les Illes Balears.
2. La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears, té com a objecte (art. 1), la millora continua de la qualitat de les
organitzacions i dels serveis públics que es presten a la ciutadania i de la qualitat
democràtica pel que fa als efectes de les intervencions públiques i l’acció de
govern.
3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es
disposa la creació del segell de qualitat per als agents i ajuntaments adherits al
Programa Policia Tutor de les Illes Balears i els requisits per obtenir-ho.
Per tot això dic la següent
Resolució
1. Aprovar el següent llistat d’ajuntaments o entitats, així com d’agents que han
obtingut el segell de qualitat professional del Programa Policia Tutor de les Illes
Balears per al curs 2021-2022:
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Ajuntament

DNI

1

d’Alcúdia

43050165-F

2

de Calvià

43017643-F

3

de Campanet

43159502-W

4

de Campos

78206060-B

5

de Felanitx

43056097-M

6

d’Inca

78215052-X

7

de Lloret de Vistalegre

43163657-V

8

de Llubí

37340432-R

9

de Llucmajor

43106031-Y

10 de Llucmajor

43079926-Y

11 de Manacor

18223473-K

12 de Manacor

43135458-Q

13 de Pollença

43103977-E

14 de Porreres

43170377-K

15 de Santanyí

44327293-Z

16 de sa Pobla

43141795-M

17 de Ses Salines

43099448-R

18 de Sóller

78213007-N

19 de Son Servera

37336268-T

20 de Maó

41499668-D

21 de Sant Lluís

41502890-B

22 d’Eivissa

46954550-G

23 d’Eivissa

46953612-D

24 de Sant Antoni de Portmany

46954311-H

25 de Sant Antoni de Portmany

52236556-Z

26 de Sant Josep de sa Talaia

41451033-L

27 de Santa Eulària des Riu

46954252-M
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28 de Santa Eulària des Riu

46950096-N

29 de Formentera

43126401-K

30 ISPIB

43099661-F

2. Notificar aquesta resolució als ajuntaments i agents que han obtingut un segell
de qualitat per al curs 2021-2022.
3. Ordenar la publicació d’aquesta resolució a la web del Programa Policia Tutor
de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se
rebut la notificació, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació
de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Marratxí, 21 de setembre de 2021
El director general d’Emergències i Interior
Jaime Barceló Huguet
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