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Article 2
Missió

Disposició final segona
Extinció de la vigència
De conformitat amb la disposició transitòria primera del Reial decret
1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, la vigència d’aquest Decret s’extingirà per
a cada modalitat esportiva, curs per curs, a partir de la implantació progressiva
dels nous ensenyaments de cada modalitat i, si escau, de la disciplina esportiva
de què es tracti.
Disposició final tercera
Desplegament del Decret

L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears ha d’actuar com a òrgan
de suport de la Direcció General d’Interior amb la missió específica d’impulsar
la millora de la seguretat pública a les Illes Balears, vers la coordinació i la integració de les policies locals en un projecte comú, i impulsar el desplegament de
l’article 33 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
Article 3
Objectius i funcions
1. Els objectius de l’Institut de Seguretat Pública són els següents:

El conseller o la consellera competent en matèria d’esports queda facultat
o facultada per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.
Palma 16 de gener de 2009
El president
Francesc Antich Oliver
El conseller d’Esports i Joventut
Mateu Cañellas Martorell

a) Determinar els criteris necessaris per adequar l’organització, la dotació
i l’actuació de les policies locals amb les finalitats generals de la seguretat pública.
b) Fixar els mitjans adequats per a l’homogeneïtzació personal, tècnica i
material de les policies locals respectant l’autonomia municipal.
c) Crear el marc en què s’ha de desenvolupar el suport i la col·laboració
interpolicial en matèria d’informació, d’actuacions conjuntes i de prestacions
recíproques, en la forma prevista a la legislació sobre coordinació de policies
locals.
d) Impulsar el desplegament de l’article 33 de l’Estatut d’autonomia per a
la creació i organització d’un cos de policia autonòmic a les Illes Balears.

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 906
Decret 3/2009, de 16 de gener, pel qual es regula l’Institut de
Seguretat Pública de les Illes Balears
El Decret 73/2006, de 25 d’agost, va crear l’Institut de Seguretat Pública
de les Illes Balears com un òrgan sense personalitat jurídica que depèn jeràrquicament de la Direcció General d’Interior, i per assegurar una major eficàcia
i eficiència en la gestió de les competències sobre coordinació de les policies
locals amb una organització de qualitat al servei de les entitats locals i de la ciutadania de les Illes Balears.
L’article 30.19 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, manté l’atribució a la nostra
Comunitat Autònoma de la competència exclusiva en matèria de vigilància i
protecció dels seus edificis i de les seves instal·lacions, així com la coordinació
i altres facultats en relació amb les policies locals, en els termes que estableixi
una llei orgànica.
Però a més, i com a novetat, l’article 33.1 de l’esmentada Llei orgànica
estableix que és competència de les Illes Balears la creació i l’organització d’un
cos de policia propi en el marc de la legislació estatal.
Això fa que s’hagi d’adaptar l’ISPIB a les noves expectatives que s’obrin
per tal que es converteixi en una eina eficaç i eficient en la futura implantació
de la policia autonòmica.
D’altra banda, en el marc de les expectatives ciutadanes, de les policies
locals i dels ajuntaments, es vol adoptar un paper d’eficiència i de proactivitat
clar amb la creació d’una estructura organitzativa estable que possibiliti l’adequada gestió de les competències de la Conselleria d’Interior de manera realista i assolible; i que aporti una visió integradora, participativa i de transversalitat
de la seguretat a les Illes Balears.
Per tot això, es fa necessària la redacció d’una nova norma de regulació
de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.
L’aprovació d’aquest Decret és una manifestació de la potestat d’autoorganització de les administracions públiques i té el seu fonament en l’apartat 4
de l’article 6 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l’article 11
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Interior i havent-ho considerat
el Consell de Govern en la sessió de 16 de gener de 2009,
DECRET

Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Denominació i adscripció
Es crea l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), com un
òrgan administratiu sense personalitat jurídica pròpia, adscrit a la Direcció
General d’Interior de la Conselleria d’Interior.

2. Amb la finalitat de desplegar els objectius a, b i c, l’Institut de Seguretat
Pública haurà d’ajustar a les funcions assenyalades a l’article 10 de la Llei
6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears,
amb excepció dels continguts de l’apartat b referents a formació, selecció i promoció del personal de les policies locals i de l’apartat c íntegrament.
Capítol II
Enfocament de la gestió i planificació d’activitats
Article 4
Principis generals
Dins el marc de les competències que corresponen a la Direcció General
d’Interior, tota l’activitat de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears es
regirà pels principis generals següents:
a) Orientar cap a la millora de la seguretat pública.
b) Adequar el servei públic de l’Institut de Seguretat Pública a la demanda social, a la demanda de les policies locals i dels ajuntaments.
c) Fer diagnòstic, planificació i avaluació de les actuacions.
d) Assumir la coresponsabilitat de la Conselleria d’Interior en la seguretat
pública.
e) Actuar d’una manera eficaç i eficient.
f) Comunicar, coordinar i col·laborar recíprocament amb els cossos de
policia local de les Illes Balears.
g) Col·laborar activament amb altres institucions relacionades amb la
seguretat pública.
h) Actuar amb transparència i participació ciutadana.
Article 5
Metes estratègiques
1. L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, dins el seu àmbit de
competències i amb l’orientació dels principis generals assenyalats a l’article
anterior, ha d’enfocar la seva gestió i els seus objectius cap a la consecució d’unes metes estratègiques orientades a la detecció de les necessitats i demandes de
la ciutadania, de les policies locals i dels ajuntaments; i la implantació de sistemes que possibilitin l’avaluació periòdica de l’estat de la seguretat pública a les
Illes Balears.
2. L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears desplegarà les seves
funcions de coordinació per tal de donar coherència als diferents àmbits de la
seguretat, desenvolupant actuacions de caràcter transversal i fomentant la participació de la ciutadania en la captació d’informació relacionada amb la seguretat pública de les Illes Balears.
3. L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears impulsarà un model
de millora contínua que possibiliti l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat d’aquest
servei de la Direcció General d’Interior en matèria de seguretat pública.
Article 6
Planificació estratègica
1. Cada dos anys la Direcció de l’Institut de Seguretat Pública presentarà
al director o a la directora general d’Interior el Pla Estratègic d’Actuacions, que
haurà de contenir el que s’indica a continuació:
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a) Els objectius del Pla
b) Les accions que possibilitaran el desplegament dels objectius
c) Les metes concretes de cada objectiu
d) Un cronograma de consecució d’objectius
e) Els indicadors clau de cada objectiu
2. Amb independència de la necessària flexibilitat del Pla Estratègic per
definir nous objectius en funció de les necessitats i expectatives que sorgeixin,
els objectius mínims que el Pla haurà de contenir són els següents:
a) Contribuir en la millora de la seguretat pública autonòmica.
b) Millorar la coordinació i la integració operativa de les policies locals de
les Illes Balears.
c) Impulsar activitats orientades a la millora de la seguretat ciutadana.
d) Impulsar activitats orientades a la millora de la seguretat viària.
e) Fomentar aliances i actuacions transversals entre la Direcció General
d’Interior i altres organismes i institucions relaciones amb la seguretat pública.
f) Avançar en el disseny dels fonaments de la futura policia de les Illes
Balears.
3. El Pla Estratègic haurà de ser aprovat pel conseller o la consellera
d’Interior, amb informe previ de la Comissió de Coordinació de les Policies
Locals de les Illes Balears.
4. Amb una freqüència mensual, es farà una reunió de seguiment d’objectius amb el director o la directora general d’Interior, amb el cap o la cap de
departament de la Direcció General d’Interior i amb el director o la directora de
l’Institut de Seguretat Pública; i trimestralment s’elevarà informe al conseller o
consellera per avaluar el grau d’assoliment dels objectius.
Capítol III
Organització i mitjans de funcionament
Article 7
Estructura orgànica
L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears compta amb l’estructura orgànica següent:
– Consell Assessor de Seguretat
– Director o directora
– Àrea de Coordinació de les Policies Locals
– Àrea de Seguretat Pública
– Àrea d’Investigació Tecnològica, d’Informació i de Comunicació
– Àrea d’Assessorament
Article 8
Consell Assessor de Seguretat
1. El Consell Assessor de Seguretat és un òrgan col·legiat que exerceix
funcions de consulta i d’assessorament a l’Institut de Seguretat Pública de les
Illes Balears en matèries relacionades amb la seguretat ciutadana i viària.
2. Són membres del Consell Assessor de Seguretat el president o la presidenta, el vicepresident o la vicepresidenta i sis vocals. El president o la presidenta és el conseller o la consellera d’Interior; el vicepresident o la vicepresidenta és el director o la directora general d’Interior; i formen part del Consell
Assessor com a vocals:
– El cap o la cap de departament de la Direcció General d’Interior.
– El director o la directora de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes
Balears.
– Quatre vocals designats pel conseller o la consellera d’Interior d’entre
persones de reconeguda experiència en matèria de seguretat pública.
3. El president o la presidenta del Consell Assessor de Seguretat pot convidar a les sessions, amb veu i sense vot, les persones que consideri adients, en
funció dels punts inclosos en l’ordre del dia i en raó dels seus coneixements, de
la seva preparació, del prestigi o d’altres circumstàncies.
4. El secretari o la secretària del Consell Assessor ha d’ésser una persona
funcionària designada pel conseller o la consellera d’Interior.
5. El règim jurídic del Consell Assessor de Seguretat s’ha d’ajustar a les
normes dels òrgans col·legiats regulades en el capítol II del títol II de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú i a les peculiaritats organitzatives dels
òrgans col·legiats contingudes en la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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la direcció executiva de l’Institut i li corresponen les funcions següents:
a) Dirigir l’actuació de les àrees que integren l’Institut i supervisar l’execució dels acords adoptats per la Conselleria d’Interior en matèria de coordinació de policies locals.
b) Elaborar el Pla Estratègic referit a l’article 6 d’aquest Decret.
c) Concretar els objectius d’actuació anual de l’Institut.
d) Elaborar la memòria anual de les activitats desenvolupades per
l’Institut.
e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel conseller o la consellera d’Interior, pel director o la directora general d’Interior o pel cap o la cap
de departament de la Direcció General d’Interior; com també, totes aquelles
activitats que no siguin atribuïdes de manera explícita a les distintes àrees de
l’Institut.
2. El nomenament del director o la directora correspon al conseller o la
consellera d’Interior a proposta del director o la directora general d’Interior.
Article 10
Àrea de Coordinació de les Policies Locals
1. L’Àrea de Coordinació de les Policies Locals té les funcions bàsiques
següents:
a) Elaborar propostes a incloure en l’ordre del dia de les convocatòries
d’organismes, de comissions o de reunions sobre seguretat pública de les Illes
Balears que tenguin relació directa en matèria de coordinació de policies locals.
b) Gestionar els objectius i les activitats del Pla Estratègic que li siguin
encomanats.
c) Responsabilitzar-se del manteniment i l’actualització dels procediments
de treball normalitzats comuns a tots els cossos de policia local mitjançant l’aplicació informàtica adient.
d) Mantenir actualitzat el Registre de les policies locals i els seus indicadors.
e) Proposar la constitució d’equips tècnics de suport necessaris per a la
coordinació operativa en matèria de policies locals, així com activitats i programes orientats a la millora d’aquesta coordinació.
f) Inspeccionar i controlar l’execució dels convenis de col·laboració i ajudes atorgades en matèria de policies locals.
g) Traslladar a l’Escola Balear d’Administració Pública les demandes
puntuals de formació policial rebudes de les policies locals.
h) Oferir assessorament tècnic als ajuntaments en matèria de coordinació
de les policies locals.
2. Al capdavant de l’Àrea de Coordinació operativa hi ha una persona
coordinadora que ha de donar suport al director o la directora i supervisar l’execució de les funcions pròpies de la seva àrea.
Article 11
Àrea de Seguretat Pública
1. L’Àrea de Seguretat Pública té les funcions bàsiques següents:
a) Elaborar propostes a incloure en l’ordre del dia de les convocatòries
d’organismes, de comissions o de reunions que tenguin relació directa en matèria de seguretat pública.
b) Gestionar els objectius i les activitats del Pla Estratègic que li siguin
encomanats.
c) Desenvolupar els programes d’investigació per a la millora de la seguretat pública que li siguin encomanats.
d) Impulsar la coordinació d’actuacions dels municipis de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria de seguretat ciutadana.
e) Impulsar la coordinació d’actuacions dels municipis de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria de trànsit i de seguretat viària .
f) Analitzar la casuística dels accidents de trànsit per a contribuir en la
millora de la seguretat viària.
g) Oferir assessorament tècnic als ajuntaments en matèria de seguretat
pública.
2. Al capdavant de l’Àrea de Seguretat Pública hi ha d’haver una persona
que n’exerceixi la coordinació, que doni suport al director o la directora i supervisi l’execució de les funcions pròpies de la seva àrea.
Article 12.
Àrea d’Innovació Tecnològica, d’Informació i de Comunicació

Article 9
Director o directora de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes
Balears

1. L’Àrea d’Innovació Tecnològica, d’Informació i de Comunicació té les
funcions bàsiques següents:

1. El director o la directora de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes
Balears, que ha d’ésser una persona funcionària de carrera, assumeix la gestió i

a) Elaborar l’ordre del dia i les convocatòries d’organismes, de comissions
o de reunions sobre seguretat pública de les Illes Balears que tenguin relació
directa amb matèria de coordinació de policies locals.
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b) Gestionar els objectius i les activitats del Pla Estratègic que li siguin
encomanats.
c) Obtenir i processar la informació relacionada amb la seguretat pública.
d) Fer el tractament de la informació aportada pels diferents cossos de
policia mitjançant l’aplicació informàtica que s’habiliti per a la coordinació de
les policies locals.
e) Mantenir el quadre d’indicador clau del Pla Estratègic.
f) Difondre dades i informació d’interès general en matèria policial.
g) Realitzar tasques orientades a la recerca de noves tecnologies, de sistemes d’informació i de comunicació, que puguin suposar una millora per a les
policies locals i/o la seguretat pública.
h) Realitzar estudis i proposar activitats que suposin una millora en les
comunicacions entre la Conselleria d’Interior i els cossos de policia local, així
com entre els mateixos serveis policials.
i) Elaborar propostes de millora de la imatge de les policies locals.
j) Oferir assessorament tècnic als ajuntaments en matèria d’innovació tecnològica, d’informació i de comunicació.
2. Al capdavant de l’Àrea d’Innovació Tecnològica, d’Informació i de
Comunicació hi ha d’haver una persona que n’exerceixi la coordinació, que doni
suport al director o la directora i supervisi l’execució de les funcions pròpies de
la seva àrea.
Article 13
Àrea d’Assessorament
1. L’Àrea d’Assessorament té les funcions següents:
a) Estudiar la viabilitat jurídica de les propostes a incloure en l’ordre del
dia de les convocatòries d’organismes, de comissions o de reunions sobre seguretat pública de les Illes Balears que tenguin relació directa en matèria de coordinació de policies locals.
b) Elaborar projectes de disposicions generals per desplegar les previsions
establertes per llei en matèria de coordinació de policies locals.
c) Oferir assessorament legal i tècnic als ajuntaments en matèria de policies locals.
d) Preparar les sessions de la Comissió de Coordinació de les Policies
Locals de les Illes Balears.
e) Analitzar la legalitat dels actes i dels acords de les entitats locals sobre
policies locals.
f) Col·laborar en la informació i en l’assessorament dels cossos policials.
g) Gestionar els objectius i les activitats del Pla Estratègic que li siguin
encomanats.
2. Al capdavant de l’Àrea d’Assessorament hi ha d’haver una persona que
n’exerceixi la coordinació, que doni suport al director o la directora i supervisi
l’execució de les funcions pròpies de la seva àrea.
Article 14
Mitjans personals i materials
1. Per al desenvolupament de les seves funcions, l’Institut de Seguretat
Pública de les Illes Balears ha de comptar amb els mitjans personals i materials
que la Conselleria d’Interior disposi, tant de personal funcionari com de laboral,
ateses les seves disponibilitats pressupostàries.
2. El personal funcionari o laboral de l’Institut es regirà per la normativa
aplicable sobre funció pública i per la legislació aplicable al personal al servei
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. Mitjançant conveni previ de col·laboració amb altres administracions
públiques, es pot prestar a la Conselleria d’Interior la informació i el suport tècnic necessari per a l’adequat exercici de les funcions de l’Institut, sempre que
d’acord amb el contingut de l’article 4.1 c de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic, per la seva naturalesa no tenguin la consideració
de contractes subjectes a aquesta Llei.
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Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Marratxí, 16 de gener de 2009
El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Interior
María Ángeles Leciñena Esteban
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Num. 910
Decret 4/2009, de 16 de gener, pel qual es modifica el Decret
95/2004, de 19 de novembre, de constitució de l’empresa pública
Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SA (GEIBSA)
Mitjançant el Decret 95/2004, de 19 de novembre (modificat parcialment
pel Decret 109/2005, de 21 d’octubre), es va constituir l’empresa pública Gestió
d’Emergències de les Illes Balears, SA (GEIBSA), i se’n varen aprovar els
Estatuts.
El dia 18 de gener de 2005, amb el número 99 de protocol, s’atorga l’escriptura pública de constitució de GEIBSA davant el notari Pedro Luis Gutiérrez
Moreno. El dia 14 de novembre de 2005 s’eleva a pública l’acta d’esmena, amb
el número 2.475 de protocol, davant el mateix notari, per corregir els defectes
de l’escriptura fundacional relatius a la redacció dels articles 1, 7, 9.1, 20.4,
23.1, 23.4 i 24.2 dels Estatuts; per suprimir l’apartat 3 de l’article 21 i l’apartat
5 de l’article 23, i per reenumerar l’apartat 6 de l’article 25 que passa a enumerar-se com a apartat 6.
L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és l’única sòcia d’aquesta entitat, la qual constitueix, per tant, una societat integrada
dins el sector públic autonòmic, de conformitat amb el que disposa l’article 1.3
c del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i la resta de legislació concordant.
Estudiat el Decret i posat en relació amb la seva concreta aplicació durant
la seva vigència, s’han observat algunes incongruències d’ordre jurídic.
Aquestes incongruències venen donades en alguns casos per les recents modificacions legislatives de determinades normes directament aplicables i, en conseqüència, per l’obsolescència de determinats punts del Decret.
A més, l’experiència ha donat una perspectiva més àmplia d’observació i
ha posat de manifest algunes llacunes que han de ser regulades per tal de garantir el funcionament ordenat i constant de l’entitat, d’acord amb el seu objecte.
Per una altra banda, la nova Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, estableix un règim jurídic peculiar pel que fa a les relacions
contractuals de les administracions públiques i de la resta de poders adjudicadors amb les seves entitats instrumentals, sempre que els estatuts o l’instrument
jurídic equivalent que regeixen aquestes entitats instrumentals prevegin, expressament, determinats aspectes d’aquest règim jurídic, en els termes que estableixi la mateixa Llei.
L’article 86 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article 20.1 de la Llei 3/1989, de
29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableixen que, dins les previsions
pressupostàries, el Consell de Govern pot acordar, mitjançant un decret, la constitució de societats subjectes a les normes civils i mercantils per aconseguir els
objectius que estableix l’Estatut d’autonomia. Per tant, també és l’òrgan competent per autoritzar-ne les modificacions.
Així mateix, l’article 20.3 de la Llei 3/1989, de 29 de març, estableix que
els estatuts d’aquestes entitats instrumentals han de ser aprovats pel Consell de
Govern, la qual cosa exigeix interpretar que les modificacions estatutàries posteriors també han de ser aprovades, o millor dit, autoritzades per aquest mateix
òrgan de govern de la Comunitat Autònoma.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Interior i havent-ho considerat
el Consell de Govern en la sessió de dia 16 de gener de 2009,

Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquest Decret, el contradiguin o hi siguin incompatibles i,
en concret, el Decret 73/2006, de 25 d’agost.
Disposició final primera
Aplicació i desplegament
S’autoritza la persona titular de la Conselleria competent en matèria de
coordinació de les policies locals per dictar les disposicions necessàries per desplegar i executar aquest Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor
El present Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el

DECRET
Article primer
Es modifica l’apartat 1 de l’article 1, del Decret 95/2004, de 19 de novembre, de constitució de l’empresa pública Gestió d’Emergències de les Illes
Balears, SA, que quedarà redactat de la manera següent:
1. Es constitueix la societat Gestió d’Emergències de les Illes Balears,
SAU, adscrita a la conselleria competent en matèria d’emergències i protecció
civil, amb un capital de 60.101,21 euros, subscrit i desemborsat íntegrament pel
Govern de les Illes Balears.
Article segon
1. Es modifiquen els articles 1, 3.2, 5, 16.1, 18, 20.1, 20.3, 21, 23.1, 23.2,

