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AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació del Reglament intern de la
policia local
Finalitzat el termini d´exposició pública del la Modificació del Reglament de la policia local, segons l´article 49 de la Llei 7/1985, de
2 d´abril Reguladora de les bases de règim local; l´article 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es publica el text íntegre de la modificació, per a general coneixement, en
compliment del previst a l´article 66 del Decret 179/1995, de 13 de
juny pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis
dels ens locals.
La Bisbal d´Empordà, 6 de febrer de 2014
Oscar Aparicio Pedrosa
Alcalde
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DE LA POLICIA LOCAL DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
PREÀMBUL
Per tal de normalitzar l’ús de la defensa extensible, una vegada tots
els agents adscrits al servei varen fer el curs formatiu per a poder
portar-la, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va adquirir i lliurar a tots els agents els elements suficients. Amb la redacció vigent
del Reglament regulador del Servei de la Policia Local en l’apartat
d) la defensa extensible només es pot usar en serveis de paisà i/o
en serveis que es realitzin exclusivament en motocicleta, i sempre
que la defensa reuneixi les característiques tècniques aprovades i
que s’hagi fet el curs de formació establert. És per aquest motiu que
cal modificar aquest apartat per donar cobertura normativa a l’ús
reglamentari aquestes defenses. Per altra banda, els agents que no
disposen d’armes de foc estan proveïts d’elements de defensa que el
Reglament no reconeix. Pel mateix motiu es creu convenient també
regular l’ús d’aquestes defenses per part dels agents de la Bisbal
d’Empordà incorporant un nou apartat, lletra k).
Finalment, es crea un nou apartat 3 en el mateix article per fer una
expressa remissió a l’armament de foc reglamentari.
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TEXT NORMATIU
Article 8
2. En ser de gran importància la imatge i la uniformitat corporatives,
s’hauran de dur seguint els següents criteris d’obligat compliment:
Nova redacció de l’apartat d)
d) La defensa extensible només es podrà usar en serveis de paisà i/o
en serveis que es realitzin exclusivament en motocicleta, i sempre
que la defensa reuneixi les característiques tècniques aprovades i
que s’hagi fet el curs de formació establert. Queda prohibit portar en
el cinturó, mostrar, fer ostentació i usar altres defenses extensibles
diferents a les anteriors.
Nou apartat k)
k) Es podrà dotar els agents amb altres mitjans de defensa homologats com l’esprai defensiu i la defensa elèctrica, sempre que aquests
mitjans reuneixin les característiques tècniques aprovades per la
normativa vigent i aplicable d’armament per a policies locals. Queda prohibit portar en el cinturó, mostrar, fer ostentació i usar qualsevol altre elements de defensa.
Nou punt 3
Els agents carrera de la Policia Local, com a integrants d’un institut
armat, han de dur l’armament reglamentari que se’ls assigni, així
mateix, disposar dels altres mitjans tècnics i operatius necessaris per
al compliment de llurs funcions. L’arma de foc reglamentaria serà
una pistola de 9mm Parabellum amb una longitud d’entre 7 i 12,5
cm. Tal i com s’especifica al Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals. Els agents
interins no podran portar arma de foc. »
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