
Informe-proposta  que  emet  la  Tècnica  d'Administració  General  interina  en
relació a la modificació de l'Annex IV del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el
seu personal funcionari.

En data 26 de novembre de 2004, l'Ajuntament d'Inca en Ple va aprovar el «Conveni
entre el personal l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari», el qual regula en
l'Annex IV el període de renovació de peces de vestir i altres de la Policia Local, amb
el següent contingut literal:

«ANNEX IV
PERÍODE DE RENOVACIÓ DE PECES DE VESTIR I  ALTRES DE LA POLICIA
LOCAL

Anorac amb escut en el pit......................................................................................2 anys

Sabates....................................................................................................................1 any

Botes........................................................................................................................2 anys

Botes d'aigua...........................................................................................................3 anys

Camises mànega llarga.........................................................................................6 mesos

Camises mànega curta..........................................................................................6 mesos

Corbata negra..........................................................................................................1 any

Gorra d'estiu.............................................................................................................2 anys

Gorra d'hivern..........................................................................................................2 anys

Calçons d'estiu i d'hivern.........................................................................................2 anys

Casc de motorista....................................................................................................4 anys

Cinta amb xapa........................................................................................................3 anys

Porra negra amb bàldric..........................................................................................3 anys

Guants de niló blancs (circulació)..........................................................................3 mesos

Guants de pell (totes les unitats).............................................................................2 anys

Impermeables blaus 2 peces, escut en el pit i cintes reflectants............................3 anys

Plaques de pit..........................................................................................................3 anys

Escuts de mànega...................................................................................................3 anys

Granotes blaves dues peces amb escut en el pit...................................................1 any

Fundes manilles.......................................................................................................2 anys

Fundes pistoles unitats adjudicades.......................................................................10 anys

Xandall esportiu, a menors de 40 anys...................................................................2 anys

Calçat esportiu.........................................................................................................2 anys

Vestit blau, amb dos calçons, gorra, funda de plàstic de gorra,
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divises i cinta plàstica quadriculada a la gorra........................................................2 anys

Mànigues i equip reflectant en general...................................................................2 anys

Calcetins d'estiu.......................................................................................................1 any

Calcetins d'estiu ......................................................................................................1 any

Calcetins d'hivern.....................................................................................................1 any

Jersei de feina d'hivern............................................................................................2 anys

Totes  les  peces de vestir  i  estris  que es  classifiquen aquí  seran reposats  en  els
períodes de mancança a la dreta de cada peça de vestir o equip, excepte que per
raons de servei es vegi forçat el funcionari a canviar la peça o equip; això passaria en
cas de ruptura d'alguna de les peces o equip expressat. 

Les peces renovades per caducitat es lliuraran durant els 15 dies anteriors al canvi
d'uniformitat.»

Atès la conveniència d'ajustar les necessitats actuals d'uniformitat policial es va reunir
la Comissió d'uniformitat de Policia Local de l'Ajuntament d'Inca, per a realitzar una
actualització del període de renovació de peces de vestir i altres de la policia local,
d'acord amb l'establert al Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament
marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

Per aquest motiu,  la Mesa Negociadora de personal funcionari, en data 6 d'abril de
2017, va acordar dur a terme una actualització del present Annex IV, per tal d'adequar-
se a les necessitats d'equipament de la Policia Local.

D'aquesta manera es modifica l'Annex IV del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu
personal funcionari, la redacció del qual seria la següent:

«ANNEX IV
PERÍODE DE RENOVACIÓ DE PECES DE VESTIR I  ALTRES DE LA POLICIA
LOCAL
Anorac ....................................................................................................................5 anys

Botes/sabates.........................................................................................................2 anys

Polo camiser mànega llarga amb placa i escut.....................................................1 any

Polo Camiser mànega curta amb placa i escut.....................................................1 any

Gorra d'estiu...........................................................................................................2 anys

Gorra d'hivern.........................................................................................................2 anys

Calçons d'estiu ......................................................................................................1 any

Calçons d'hivern.....................................................................................................1 any
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Casc de motorista...................................................................................................5 anys

Cinturó....................................................................................................................5 anys

Bastó extensible i suport........................................................................................10 anys

Guants d'alta visibilitat (circulació)..........................................................................1 any

Guants d'abric.........................................................................................................3 anys

Guants d'actuació resistents a talls i abrasions.....................................................3 anys

Impermeables (roba especial pluja).......................................................................4 anys

Grillons i funda corresponent.................................................................................10 anys

Fundes pistoles antirobatori...................................................................................10 anys

Equip reflectant en general.....................................................................................6 anys

Calcetins d'estiu 2 jocs............................................................................................1 any

Distintius de categoria (muscleres)........................................................................3 anys

Calcetins d'hivern 2 jocs.........................................................................................1 any

Folre polar o jersei tèrmic........................................................................................2 anys

Camiseta cotó blau marí serigrafiada 4 peces.......................................................1 any

Totes  les  peces de vestir  i  estris  que es  classifiquen aquí  seran reposats  en  els
períodes de mancança a la dreta de cada peça de vestir o equip, excepte que per
raons de servei es vegi forçat el funcionari a canviar la peça o equip; això passaria en
cas de ruptura d'alguna de les peces o equip expressat. 

Les peces renovades per caducitat es lliuraran durant els 15 dies anteriors al canvi
d'uniformitat.»

Per tot això, la que subscriu emet informe favorable a la modificació de l'Annex IV del
Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari i proposa l'adopció dels
següents acords: 

PRIMER.-  APROVAR la  modificació  de  l'Annex IV del  Conveni  entre  l'Ajuntament
d'Inca i el seu personal funcionari en el sentit abans expressat. 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord als departaments afectats. 

Inca, 18 d'abril de 2017

La Tècnica d'Administració General interina
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Margarida Mercè Bauzà Gual

PROPOSTA DE BATLIA

Vist l'anterior informe-proposta, el que subscriu l’assumeix i l'eleva a la consideració del
Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació en la primera sessió que tengui lloc.

Inca, 18 d'abril de 2017

El Batle

Virgilio Moreno Sarrió

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Per la Comissió Informativa d'Hisenda a la sessió de dia 20 d'abril  de 2017 es va
acordar  dictaminar  favorablement  l'anterior  informe-proposta  i  elevar-lo  a  la
consideració del Ple ordinari de l'Ajuntament d'Inca a celebrar el dia 27 d'abril de 2017.

Inca, 20 d'abril de 2017

El president de la Comissió  Informativa d'Hisenda

Àngel García Bonafé
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