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ACTA NÚM. 15/07 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les tretze hores del dia onze de juliol de dos mil set; sota la 
Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Lurdes Costa Torres, es reuneixen els Srs. 
Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió extraordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, 
en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària. 
 
 Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
 

 
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior: 
 
 S’aproven, per unanimitat, les Actes de les sessions anteriors núm. 12/07, de data 16 de juny de 
constitució de la nova Corporació, i 13/07, extraordinària de data 21 de juny. 
 
 
2n. Creació del lloc de feina de personal eventual de Director Tècnic de la Policia Local: 
 
Vista la memòria justificativa, del tenor literal següent: 
“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE PERSONAL 
EVENTUAL DENOMINAT DIRECTOR TÈCNIC DE LA POLICA LOCAL. 

És voluntat d’aquest Ajuntament impulsar, durant la present legislatura, la Regidoria de Policia 
Local, així com millorar la qualitat del servei que presta a la ciutadania, per a la qual cosa es 
considera imprescindible comptar amb la figura d’un director tècnic que pugui complementar i 
recolzar les tasques dels actuals comandaments. Es proposa per tant crear la figura del Director 
Tècnic de la Policia Local, càrrec de tipus eventual, i que haurà de servir per millorar i augmentar la 
relació entre l’Ajuntament i el cos de la Policia Local i per promoure la modernització, l’eficàcia i la 
qualitat dins d’aquest departament tan fonamental per a la Ciutat. 
Baix la dependència directa de l’Alcaldessa-Presidenta o membre de la Corporació en qui delegui, 
el Director Tècnic de la Policia Local, sense perjudici de les funcions atribuïdes per la normativa 
vigent als funcionaris del cos de la policia local, tindrà les següents atribucions: 

a) Proposar a l’Alcaldessa o en el seu cas al Regidor Delegat les mesures organitzatives i els 
projectes de planificació i coordinació a fi d’aconseguir una major eficàcia dels serveis policials 
tendents a la protecció de les persones i bens dins l’àmbit de la seguretat ciutadana. 

b) Proposar al Alcaldessa o en el seu cas al Regidor Delegat l’augment de plantilla, tenint en 
compte els serveis a oferir als ciutadans, els objectius a realitzar i el personal necessari pel 
compliment de les tasques relacionades amb els mateixos. 

c) Establir els objectius generals  i específics a aconseguir per la Policia Local i avaluar els 
seus resultats, de conformitat a les instruccions rebudes per l’Alcalde o en el seu cas pel Regidor 
Delegat. 

d) Transmetre les instruccions acordades per l’Alcaldessa o en el seu cas pel Regidor Delegat 
al  Cap de la Policia Local i d’altres membres de la plantilla de la policia local a fi d’exigir el 
compliment dels seus deures, sense perjudici de les atribucions que corresponguin a cada 
funcionari. 

e) Proposar la designació del personal que ha d’integrar cadascuna de les Unitats Operatives i 
Serveis. 
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f) Proposar mesures de coordinació de  l’actuació i funcionament de tots els serveis de la 
Policia Local, inspeccionant quan sigui necessari les Unitats i Dependències del cos, donant compte 
al Alcalde o en el seu cas al Regidor Delegat. 

g) Elevar a l’Alcaldessa o en el seu cas al Regidor Delegat els informes que, en relació al 
funcionament i organització dels serveis, estimi oportuns o l’hi siguin requerits, així com propostes 
pressupostàries. 

h) Impulsar l’elaboració i execució d’un Pla de qualitat dels serveis que presta la Policia Local. 
i) Convocar reunions amb els responsables de la Policia Local, per a tractar temes que 

consideri d’interès i que afectin al funcionament dels serveis, donant compte del resultat de les 
mateixes a l’Alcaldessa o en el seu cas al Regidor Delegat. 
 j) Acompanyar als representants de la Corporació a actes públics quan sigui requerit per 
això. 
 La seva dedicació a les tasques de l’Ajuntament haurà de ser exclusiva, i es proposa una 
retribució  de 54.000 euros bruts anuals en catorze pagues. 
Eivissa, 6 de juliol de 2007. Sgt. Ricardo Pedro Albín Pascual Regidor. Delegat de Recursos 
Humans i Seguretat Ciutadana. Sgt.Santiago Pizarro Simón Alcalde Acctal.” 
 
 I vista la Proposta de l’Alcaldia, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 
d’Administració Municipal, del tenor literal següent: 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE CREACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE PERSONAL 
EVENTUAL DENOMINADO DIRECTOR TECNICO DE LA POLICIA LOCAL  
  Los puestos de trabajo de personal eventual deberán figurar en la plantilla de personal de 
la Corporación, correspondiendo al Pleno, conforme preceptúa el artículo 104.1 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, determinar el número, 
características y retribuciones de este personal. 
  Por todo ello se propone al Pleno de la Corporación como consecuencia del inicio de su 
mandato la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO.- Crear el puesto de trabajo de Director Técnico de la Policía Local, con las siguientes 
características: 
Atribuciones: Según memoria adjunta. 
Dedicación:   Exclusiva. 
Retribuciones anuales: 54.000.- euros brutos anuales retribuidos mediante 14 pagas. 
SEGUNDO.- La anterior retribución se actualizará anualmente según lo previsto en la Ley General 
de Presupuestos del Estado. 
TERCERO.-  Aprobar la modificación de la plantilla del personal de este Ayuntamiento para el 
ejercicio de 2007. 
CUARTO.-   Aprobar expediente nº 08/2007 de modificación de créditos por suplementos de 
créditos financiados con remanente de Tesorería. Eivissa, 6 de julio de 2007. EL ALCALDE 
ACCTAL. Fdo. Santiago Pizarro Simón.”. 
Intervencions: 
Sra. Marí Ferrer del Grup Popular dient que amb els temes de personal eventual s’abstendran com 
sempre. No obstant estan molt d’acord amb la creació d’aquesta plaça a fi de que el funcionament 
de la Policia Local millori. 
Potser hagués estat adient que es fixessin uns requisits de coneixements d’accés a la plaça. 
 
Sra. Alcaldessa: Agraeix que estiguin d’acord amb la creació d’aquest lloc i només vol dir que no le 
varen crear amb el primer Ple organitzatiu perquè volien definir be les seues funcions. 
 
 
-Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i l’abstenció 
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de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, 
Triguero, Marí i Trejo. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent les tretze hores i cinc minuts del dia, 
de la qual se n’estén la present Acta que consta de quatre folis que, amb mi el Secretari, firmen tots 
els assistents. 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 
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