
PROPOSTA DE BATLIA

L’any 2012 es va crear una unitat policial de 5 funcionaris amb la missió d'efectuar tasques
preventives i de seguretat ciutadana, sota la denominació d'Unitat  de Prevenció (en enda-
vant UP)

Es va dissenyar aleshores una unitat especialitzada en seguretat ciutadana amb disponibili-
tat per adequar la seva jornada laboral a les franges horàries de major interès policíac ate-
nent a les funcions que se li encomanaven, entre les que també s'incloïa el suport i recolza-
ment de les unitats reactives.

Així, tant podien exercir la seva funció entre les 18:00 i les 02:00 hores de la matinada, efec-
tuant primordialment tasques preventives mitjançant controls de vehicles i persones; fent
presència a la zona comercial i a les places;  perseguint els delictes comesos amb ocasió
del mercat setmanal: carterisme, estafes, propietat industrial...; o efectuant vigilàncies vàries
per detectar infraccions mediambientals o d'altres tipus.

Dita unitat, a més, va jugar un paper cabdal en els èxits policials obtinguts fruit de la col·la-
boració amb la Guàrdia Civil, en el marc dels operatius conjunts que s'organitzaren.   

El balanç de resultats de la tasca de la UP ha estat encomiable, actuant en innumerables
actuacions en matèria de seguretat del trànsit, seguretat ciutadana, incautació d'armes i dro-
gues i procedint a la detenció de més de 30 persones per delictes contra la seguritat vial, per
violència de gènere, per lesions, contra el patrimoni i contra la salut pública, detencions que
han finalitzat en la majoria dels casos amb sentències condemnatòries dels implicats. 

La col·laboració amb diferents Forces i Cossos de Seguretat ha estat exemplar, participant
no sols en actuacions de caire rutinari, sinó també en actuacions i operatius desenvolupats
dins del nostre terme municipal amb gran èxit i que han suposat el reconeixement de la seva
actuació per part dels cossos que dirigien l’actuació. 

Malauradament, la plantilla de la Policia Local no ha crescut en la proporció necessària front
a la creixent demanda de serveis, provocant una saturació inassolible en perjudici del ciuta-
dà i dels propis funcionaris, pel que es va adoptar la decisió de suspendre les activitats de la
UP i reintegrar els seus components en les unitats reactives, circumstància que els funciona-
ris afectats han acceptat amb gran professionalitat i esperit de servei.

Reconeixent l'extraordinària tasca realitzada quotidianament pels components de la Unitat
de Prevenció (D.Miquel Llabrés Galmés, D. Miguel Aranda Cabanellas; D. Josep Maria Mari-
mon Vidal; D. José Antonio Gelabert Sales i D. Sebastià Tugores Ramis) i considerant que
compleixen amb els requisits legalment establerts per a la concessió de premis i distincions
per  l'excel·lent  tasca,  resultats,  i  professionalitat  demostrats  durant  el  seu  funcionament
aquesta batlia considera merescuda concedir una felicitació a tots els membres de la UP.
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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  agents  de  la  Policia  Local:  D.Miquel  Llabrés
Galmés,  D.  Miguel  Aranda Cabanellas;  D.  Josep Maria  Marimon Vidal;  D.  José Antonio
Gelabert Sales i D. Sebastià Tugores Ramis per la gran labor realitzada durant aquests anys
en la UP de la Policia Local.

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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