REGLAMENT INTERN DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT DEL
MUNICIPI D’ARTÀ
PREÀMBUL
L’article 54 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat,
preveu la possibilitat que es pugui constituir una junta local de seguretat en els municipis
que compten amb cos de Policia Local propi, per tal d’establir les formes i els
procediments de col·laboració entre les forces i els cossos de seguretat en el seu àmbit
territorial.
En conseqüència, aquest Ajuntament ha considerat convenient, mentre no es promulgui la
norma reglamentària corresponent, a la qual fa referència la LO 2/1986, de 13 de març, de
forces i cossos de seguretat, dictar el seu reglament propi, que permeti als responsables
de l’Ajuntament prendre decisions en la matèria.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
La denominació d’aquest òrgan és la de “Junta Local de Seguretat d’Artà”.
Article 2
La seu de la Junta Local de Seguretat d’Artà és la Casa Consistorial, lloc on durà a terme
les seves sessions. No obstant això, i per acord de la Junta, les sessions es podran fer en
qualsevol altra dependència municipal.
Article 3
L’àmbit territorial de la Junta Local de Seguretat d’Artà se circumscriu al territori que
constitueix el terme municipal d’Artà.
TÍTOL II
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
Article 4
La Junta Local de Seguretat està composta pels membres següents:
-

President: el batle de la localitat. En el cas que el delegat del Govern concorri a les
sessions, aquest compartirà la presidència amb el batle. El batle podrà estar assistit
pel regidor delegat de Policia del municipi, qui tendrà veu però no vot.

-

Vocals: el cap de la Policia Local del municipi d’Artà i el cap de la Guàrdia Civil del
municipi d’Artà.

-

Secretari: el secretari de l’Ajuntament o el funcionari en qui delegui. El secretari té
veu, però no vot.
TÍTOL III
GENERALITATS

Article 5

1

Els membres de la Junta Local de Seguretat, amb la conformitat prèvia de la Presidència,
poden assistir-hi acompanyats dels tècnics que es considerin oportuns, segons
l’especialitat dels assumptes que s’hagin de tractar sobre matèries específiques. Aquests
tècnics assistiran a les sessions amb veu però sense vot.
Article 6
Els superiors jeràrquics dels components de les forces i cossos de seguretat que formen
part de la Junta Local de Seguretat poden assistir a les reunions, sempre que ho notifiquin
prèviament a la Presidència o que aquesta els convidi.
Article 7
Quan per absència, malaltia, vacant o qualsevol altra circumstància, algun dels seus
vocals no pugui assistir a les reunions de la Junta Local de Seguretat, la persona que
aquest designi o la que, accidentalment, exerceixi les funcions del càrrec respectiu ho farà
amb les mateixes atribucions.

TÍTOL IV
COMPETÈNCIES DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
Article 8
Les funcions de la Junta Local de Seguretat són les següents:
-

Analitzar i valorar la seguretat pública del municipi, i formular propostes o plans per
establir una coordinació i col·laboració eficaces entre els distints membres de les
forces i els cossos de seguretat del municipi.

-

Elaborar els plans necessaris per prevenir la comissió de fets delictius en l’àmbit del
municipi.

-

Arbitrar fórmules per intercanviar, de manera recíproca, informació i dades rellevants
per acomplir les funcions que se li atribueixin.

-

Estudiar i valorar els informes i les propostes que formulen les persones o les entitats
públiques o privades sobre la seguretat pública del municipi i, en conseqüència,
elevar, si n’és el cas, les propostes sorgides a les autoritats competents.

-

Traslladar les propostes o la resolució d’incidències sobre els incidents que puguin
sorgir com a conseqüència de la col·laboració entre els distints membres de les forces
i cossos de seguretat del municipi.

-

Adoptar decisions i efectuar un seguiment d’aquestes a fi de possibilitar-ne
l’acompliment.
TITOL V
RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT

Article 9
La Presidència ha de convocar les reunions de la Junta Local de Seguretat. Les sessions
que dugui a terme la Junta Local de Seguretat poden tenir caràcter ordinari o
extraordinari.
Article 10

2

Les reunions de la Junta Local de Seguretat s’han de realitzar amb caràcter ordinari
durant el primer i el darrer trimestre natural de cada any, en el dia i l’hora que fixi la
Presidència.
Article 11
Les sessions extraordinàries s’han de fer sempre que les circumstàncies ho aconsellin i
quan així ho decideixi la Presidència de la Junta.
Article 12
La Secretaria de la Junta, després de rebre l’ordre de la Presidència, ha de convocar les
sessions ordinàries amb un termini mínim d’antelació de 15 dies naturals. Juntament amb
la convocatòria, s’hi ha de remetre l’Ordre del dia amb els punts que s’hagin de tractar,
l’hora, la data i el lloc de la reunió.
Article 13
La Secretaria de la Junta, després de rebre l’ordre de la Presidència, ha de convocar les
sessions extraordinàries amb un termini mínim de 48 hores d’antelació. Juntament amb la
convocatòria, l’Ordre del dia amb els punts que s’hi hagin de tractar, l’hora, la data i el lloc
de la reunió, s’han d’incloure de forma explícita les raons que han motivat la convocatòria
extraordinària.
Article 14
Les convocatòries de la Junta Local de Seguretat s’han de remetre al Delegat del Govern,
per si creu convenient assistir-hi.
Article 15
Els acords de la Junta de Seguretat s’han d’adoptar per unanimitat dels seus membres.
Article 16
Es podran fer reunions informatives quan les circumstàncies ho aconsellin, a les quals
podran ser convidats representants de la Judicatura, la Fiscalia o associacions de
ciutadans, si n’és el cas.
Article 17
- De cada sessió que faci la Junta Local de Seguretat, el secretari ha d’estendre acta
del que s’hi ha tractat i dels acords presos. L’acta, una vegada que s’hagi aprovat, ha
de ser firmada pels membres de la Junta que hi assisteixin.
-

Les actes de la Junta s’han d’estendre en un llibre destinat a aquest efecte, el qual ha
d’obrar en poder de la Secretaria i ha d’estar a disposició de qualsevol dels membres
amb veu a la Junta.

-

Una vegada aprovada l’acta de cada sessió, se n’ha de remetre una còpia als
integrants de la Junta Local de Seguretat.
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