
Des de la Batlia de l'Ajuntament d'Inca tenim molt present l'esforç, professional i personal, que realitza el
Cos de la Policia Local de l'Ajuntament d'Inca en la realització de 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 pel Sr. Miguel Aranda Cabanellas i el Sr. Bartomeu Pieres Llabrés, agents de la Policia
Local de l'Ajuntament d'Inca. 

Com ja es va fer públic en els mitjans de comunicació, el dia 10 d'agost de 2016, els agents Miguel Aranda
Cabanellas i Bartomeu Pieres Llabrés, després de rebre's un avís al Centre d'Emergències 112, es van
personar al pont que passa sobre l'autopista Palma-Sa Pobla, on es trobava una persona fora de la zona
assegurada per la barana, amb una corda passada al coll i fermada a la barana de l'autopista amb clara
intenció de tirar-se, de manera que els agents van haver d'actuar ràpidament per evitar que es precipitàs,
reduir-lo i entrant-lo novament a la zona segura del pont, per a, seguidament, ser traslladat dins el vehicle
policial a l'espera de l'assistència sanitària. 

En la intervenció, els agents, inclús, van sofrir lesions de caràcter lleu com a contusions i rapinyades, atès
que van haver de reduir a la persona al resistir-se violentament, amb la clara intenció de precipitar-se a
l'autopista.  

El Sr. Aranda i el Sr. Pieres 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 del presumpte suïcida tengués lloc fora de la protecció de la barana,
hagués pogut provocar la caiguda no sols d'aquest, sinó també dels agents actuants, causant lesions greus
i, inclús, la mort. 

L'actuació dels agents va ser fonamental i essencial, ja que, afortunadament, el resultat va ser excel·lent,
aconseguint feliçment evitar una desgràcia de mesures inconsiderables, la mort d'una persona. Aquests
fets  extraordinaris,  que demostren l'alt  nivell  de professionalitat  i  eficiència  dels  agents  Miguel  Aranda
Cabanellas i Bartomeu Pieres Llabrés, augmentant el prestigi del cos de la Policia Local d'Inca i el ser
servei a la ciutadania, es consideren un mèrit excepcional, donant lloc, no tan sols a una felicitació pública,
sinó a l'atorgament  de la  Creu al  mèrit  policial  amb distintiu blau, en virtut  de l'article 115 del  Decret
28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de Coordinació de les Policies Locals de les
Illes Balears, segons el qual: «la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears pot atorgar-se quan es doni alguna de les circumstàncies següents: 

a) Dur a terme actes en defensa i protecció dels interessos que tenen encomanats que posin de
manifest qualitats de valor, sacrifici, lleialtat o abnegació excepcionals, i dels quals es derivi un
risc  per  a  la  persona,  amb  independència  del  resultat  produït,  sempre  que  hagi  complert
estrictament les obligacions i els deures reglamentaris».

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 Srs. Miguel Aranda Cabanellas i Bartomeu Pieres Llabrés, agents
de la Policia Local de l'Ajuntament d'Inca.

Plaça d'Espanya, 1 | 07300 Inca | Tel. 871 914 000 | Fax 971 880 819 | www.incaciutat.com | CIF P0702700F



SEGONA.- Proposar a la conselleria d'Administracions Públiques la concessió de la Creu al Mèrit Policial
amb Distintiu Blau de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  als agents de la Policia Local d'Inca, el
Sr. Miguel Aranda Cabanellas i el Sr. Bartomeu Pieres Llabrés. 

TERCERA.- Que es traslladi aquesta felicitació als interessats i se'n deixi constància en el seu expedient
personal. 

Inca, 23 de gener de 2017

El batle-president,

Virgilio Moreno Sarrió
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Com ja s'ha fet públic, el dia 31 de juliol de 2016, el Sr. Martorell es trobava fora de servei i, juntament amb
altres persones presents, auxilià a una persona ofegada en la piscina municipal en situació d'aturada  cardio
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