
PROPOSTA DE BATLIA

Des de la Batlia de l'Ajuntament d'Inca tenim molt present l'esforç, professional i personal,
que realitzen els  cossos i  forces de seguretat  en la  seva tasca en el  dia a dia.  Essent
conscients que la seva dedicació és absoluta,  intervenint  en qualsevol  moment i  lloc en
defensa de la llei i la seguretat ciutadana, així com, en el manteniment de l'ordre públic,
enfrenant-se a múltiples situacions d'extrema gravetat en el desenvolupament de les seves
funcions. 

Aconseguint, amb tot això, donar un excel·lent servei al ciutadà i, a la vegada, assolir un alt
nivell de professionalitat i prestigi per al nostre cos de Policia Local.

Entre aquestes situacions, consideram que són d'especial rellevància aquelles actuacions
extraordinàries, com la realitzada pels membres de la Guàrdia Civil i de la Policia Local el
passat dia 3 de març de 2019.

Mitjançant avís de l'112, foren alertats els cossos i forces de seguretat d'un presumpte intent
de suïcidi al pont del camí vell d'Alcúdia que passa por sobre de l'autopista. Els funcionaris
d'aquesta  Policia  Local  que  hi  acudiren,  aviat  prengueren  consciència  de  l'extremada
delicadesa de la  situació,  observant  una dona a la  part  exterior  de la barana,  amb una
inequívoca determinació a llançar-se al buit. Al lloc també hi acudí un membre de la Guàrdia
Civil fora de servei així com una dotació de servei que arribà tot seguit. L'acció decidida i
coordinada  dels  intervinents,  l'encertada  psicologia  que  feren  servir  per  aconseguir
aproximar-se  a  una  víctima  desesperada  que  amenaçava  de  llançar-se  si  es  seguien
aproximant i, finalment, l'encert en una ràpida intervenció per d'atrapar-la, evitant in extremis
que es llancés sobre els vehicles que hi circulaven, salvant-li la vida.

Els membres dels cossos i forces de seguretat han demostrat una actuació excel·lent, d'una
manera ràpida i instintiva, sense pensar en cap moment en la seva integritat física, posant la
vida de terceres persones per davant de la seva pròpia, atès el fet que la reducció de la
presumpta suïcida tengués lloc fora de la protecció de la barana, hagués pogut provocar la
caiguda no sols d'aquesta, sinó també dels agents actuants, causant lesions greus i, inclús,
la mort a més del que haguès suposat que caigués sobre els vehicles que circulaven.

L'actuació dels agents va ser fonamental i essencial, ja que, afortunadament, el resultat va
ser excel·lent, aconseguint feliçment evitar una lamentable desgràcia; la mort d'una persona.

Aquests fets  extraordinaris,  que demostren l'alt  nivell  de professionalitat  i  eficiència  dels
components de la Guàrdia Civil D. Martín Alarcón Montes, D. Francisco Javier Giralde Beni-
to, i D. Manuel Alonso Piñeiro,; i als funcionaris de la Policia Local D. Manel Crespí Seguí, D.
Juan José Rigo Gómez i D. Juan José Vela Jiménez, per la seva eficient i determinant actu-
ació en l'evitació d'un intent de suïcidi.

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: 

PRIMERA.-  Concedir  una Felicitació  als  dels  components  de la  Guàrdia  Civil  D.  Martín
Alarcón  Montes,  D.  Francisco  Javier  Giralde  Benito,  i  D.  Manuel  Alonso  Piñero,;  i  als
funcionaris de la Policia Local D. Manel Crespí Seguí, D. Juan José Rigo Gómez i D. Juan
José Vela Jiménez.
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SEGONA.- Que es traslladi aquesta felicitació als interessats i se'n deixi constància en el
seu expedient personal. 

Inca, 15 d'abril de 2019

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió

 DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'INFORMATIVA D'URBANISME

Per la Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge a la seva sessió de dia 15 d'abril de 2019, 
es va acordar dictaminar favorablement l’anterior proposta i elevar-lo a la consideració del Ple 
ordinari de l’Ajuntament a celebrar el dia 25 d'abril de 2019

Inca, 15 d'abril de 2019 

El batle-president  i 
President de la Comissió Informativa 
d'Urbanisme i Habitatge 

Virgilio Moreno Sarrió  
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