
PROPOSTA DE BATLIA

El dia 9 d'octubre de 2018, la localitat de Sant Llorenç del Cardassar, va sofrir una de les majors
catàstrofes que es recorden a Mallorca a causa de les fortes plogudes que varen provocar el
desbordament del torrent, arrasant el municipi provocant grans destrosses i la pèrdua de deu
vides humanes.

Davant aquestes greus conseqüències el Govern Balear va activar el nivell 2 del Plan Inunbal.
Tots els serveis d'emergències disponibles, Guàrdia Civil, bombers, policies locals i efectius de
Protecció Civil, així com multitud de particulars varen acudir d'immediat a la zona afectada pels
desbordaments per auxiliar a les persones afectades.

Concretament,  el  cap de la  Policia  Local  va rebre des de la  Direcció General  d'Interior  una
comunicació en la que manifestaven la necessitat de 20 policies lliures de servei per anar a
prestar  servei  a  Sant  Llorenç  des  cardassar  a  les  ordres  de  l'inspector  d'allà.  Les  funcions
d'aquests  policies  eren  funcions  de  regulació  de  trànsit  principalment  i  col·laboració  amb la
Policia de Sant Llorenç per realitzar la retirada de vehicles.

Per part de l'Ajuntament d'Inca, en contestació a aquesta cridada, varen acudir al municipi de
Sant Llorenç de manera voluntària els següents policies:

• Maria Isabel Nadal Jiménez.
• Joan M. Vich Mateu. 
• Jordi Morey Estrany.
• Arnau Llabrés Mesquida.
• Antoni Xamena Mulet.
• Tomeu Pieras LLabrés.
• Miquel Llabrés Galmés.
• Joan Siquier Vanrell.
• Manel Crespí Seguí.
• Hector Matas Blázquez.
• Eduard Jiménez Ballesteros.
• Carlos Caballero Mármol.

En data 12 de desembre de 2018, la Conselleria d'hisenda i Administracions Públiques varen
remetre el seu agraïment personalment a cada un d'aquests policies per la seva col·laboració
valuosa i desinteressada en el desplegament operatiu que es va dur a terme la setmana del 11 al
22  d'octubre  en  el  municipi  de  Sant  Llorenç  des  Cardassar,  on  varen  demostrar  la  seva
professionalitat realitzant totes les tasques que us varen demanar fora d'horari de servei.

L'Ajuntament es vol sumar a l'agraïment Conselleria d'hisenda i Administracions Públiques i de
manera pública felicitar a tots aquells agents de la policia local que varen col·laborar  en les
tasques a Sant Llorenç des Cardassar.

Per tot l'exposat, i en reconeixement de la seva dedicació i professionalitat, el que subscriu eleva
a la decisió del Ple de l'Ajuntament les següents PROPOSTES D'ACORD:

PRIMER.-  Concedir  una  FELICITACIÓ  per  la  tasca  desenvolupada  en  el  municipi  de  Sant
Llorenç des Cardassar als agents de la Policia Local:

Plaça d’Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F



•  Maria Isabel Nadal Jiménez.
• Joan M. Vich Mateu. 
• Jordi Morey Estrany.
• Arnau Llabrés Mesquida.
• Antoni Xamena Mulet.
• Tomeu Pieras LLabrés.
• Miquel Llabrés Galmés.
• Joan Siquier Vanrell.
• Manel Crespí Seguí.
• Hector Matas Blázquez.
• Eduard Jiménez Ballesteros.
• Carlos Caballero Mármol.

SEGON.-  Que es  traslladi  aquesta  felicitació  als  interessats  i  es  deixi  constància  en el  seu
expedient personal.

Inca, 17 de desembre de 2018

El batle president,
Virgilio Moreno Sarrió
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