
PROPOSICIÓ DE LA BATLIA RELATIVA A LA CREACIÓ D'UNA OFICINA
ADMINISTRATIVA  ESTABLE  DE  LA  POLICIA  NACIONAL  AL  MUNICIPI
D'INCA

Exposició de motius: 

Un dels deures de la Administració Local es garantir que els ciutadans puguin
accedir al major i millor nombre de serveis. La proximitat es garantia d'un millor
servei  i  un  estalvi  tant  de  temps  com  de  despesa  pel  ciutadà  evitant
desplaçaments innecessaris.

Està  demostrat  que  la  descentralització  de  serveis  públics  es  una  eina  de
millora de la qualitat de vida dels nostres habitants i pert tant ha d'esser una
prioritat la lluita per aconseguir més i millors serveis.

Avui dia al nostre municipi els ciutadans d'Inca, juntament amb ciutadans dels
municipis veïns, poden realitzar la majoria de tràmits administratius, comptam
amb oficines d'hisenda, seguretat social i oficina d'ocupació entre d'altres, 

Inca exerceix un clar paper de capitalitat comarcal en serveis públics i també en
matèria  econòmica  circumstàncies  que  ocasionen  que  moltes   persones
s’acostin  al  nostre  municipi  be  per  motius  laborals,  personals  o  per  oci  i
compres.

Aquest model d'Inca com a capital des raiguer s'ha de reforçar per aconseguir,
a més de més serveis, una millora del potencial comercial del municipi.

Des de fa ja uns anys a l'Ajuntament comptam amb un servei de gestió de
documentació per tramitar el  DNI durant dos dies al  mes, no obstant per la
realització d'altres tràmits com obtenir o renovar el passaport, la realització de
visats o altres tràmits d’estrangeria, es necessari el desplaçament a les oficines
de la Policia Nacional de Palma o Manacor.

Son  els  propis  ciutadans  es  que  demanden  un  servei  més  immediat  i
descentralitzat i  amb una major periodicitat,  donat que actualment no es pot
atendre a la demanda existent.

Segons les darreres dades oficials de l'INE, a Inca hi ha 30.651 habitants, i als
municipis de la comarca 109.569 habitants, en total 140.220 habitants que es
podrien beneficiar de manera directe del servei de tramitació de documentació
davant la Policia Nacional al nostre municipi.

Des del grup municipal del PSIB-PSOE creim que d'acord amb aquestes dades
la  sol·licitud  de  la  creació  d’una  oficina  administrativa  estable  de  la  Policia
Nacional  al  municipi  d’Inca  està  més  que  justificat,  considerant  com  una
necessitat la seva implantació en un curt termini.

Per  tots  aquests  motius  exposats,  el  Grup  Municipal  del  PSIB-PSOE,
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presenta  a  la  consideració  del  ple  d’aquesta  corporació  la  següent
proposta d’Acord: 

1. L'Ajuntament d'Inca sol·licita al Ministeri de l’Interior i a Delegació de Govern
que realitzin les gestions oportunes per a la creació d’una oficina administrativa
estable de la Policia Nacional al municipi d’Inca, mitjançant la signatura d’un
conveni amb l’Ajuntament d’Inca

2. L’Ajuntament d’Inca expressa la seva voluntat de negociar un acord per a
l’obertura d’aquest servei mitjançant un conveni i es compromet a aconseguir
un local per a aquesta finalitat.

3. Fer arribar aquests acords al Ministeri de l’Interior i a la Delegació del Govern
a Balears.

Inca, 27 de juny de 2016

El Batle

Virgilo Moreno Sarrió 
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