
 

 

 
 
 

MOCIÓ PER A MILLORAR LA SEGURETAT CIUTADANA A LES ILLES BALEARS 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 Segons el darrer balanç de criminalitat facilitat pel Ministeri de l'Interior corresponent a l'any 
2021, les Illes Balears es van consolidar com la comunitat amb major incidència proporcional en taxa de 
criminalitat en relació amb el nombre d'habitants, tot això sense tenir en compte la incidència derivada 
de la població flotant.  
 
 Per illes, la taxa de criminalitat se situa aproximadament en 53 delictes o faltes per cada 1.000 
habitants a Mallorca; 58, a Eivissa; 36, a Menorca, i 44, a Formentera, en els darrers 12 mesos.  
 Per tipologia, dins l'any 2021 s'ha observat una major incidència dels delictes contra la llibertat 
sexual, que van créixer gairebé un 50%. 
 
 Totes aquestes dades són altament preocupants, però a més, resulta que en aquest balanç de 
dades de criminalitat no s'ha tingut en compte la incidència de la població ocasional derivada de la 
temporada turística.  
 
 A totes aquestes circumstàncies s’ha d’afegir la necessitat d'atendre l'arribada - en creixent 
augment - d'embarcacions amb immigració irregular, la qual cosa obliga en molts casos a redoblar 
esforços per part dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.  
 
 Dit això, resulta necessari incrementar i reforçar les plantilles dels Cossos i Forces de Seguretat a 
les Illes Balears, així com d'arbitrar mesures per a aconseguir la fidelització dels seus membres, 
circumstància que passa inevitablement pel reconeixement a una compensació per raó de la insularitat 
que permeti als funcionaris afrontar el cost de la vida.  
 
 Segons informació facilitada pel Govern d'Espanya, l'any 2021 l'illa d'Eivissa i de Formentera no 
van registrar cap increment de reforços respecte de l'any immediatament anterior.  
 
 Recentment, Tomás Quesada, secretari general de JUCIL a les Illes Balears, va manifestar que “la 
presència de la Guàrdia Civil a Balears evoluciona de manera negativa i en sentit contrari als altres 
indicadors que avalen la seva necessària presència a les nostres illes”. 
 
  Ens trobem davant l'inici d'una nova temporada turística en la qual es prevé el retorn del 
turisme amb registres similars als anys previs a la pandèmia, tal com es desprèn de les previsions que 
recentment s'han donat a conèixer pels diferents operadors turístics. Aquest fet suposa que les Illes 
Balears tornaran a tenir oberta, per complet, tota la seva activitat diürna i nocturna en les mateixes 
condicions i en les mateixes circumstàncies habituals, atès que les restriccions motivades per la COVID-
19 ja no són un impediment per a viatjar en òptimes condicions.  
  



 

 

 Amb aquestes dades negatives, s’ha de posar en relleu que la seguretat és un dels principals 
incentius a l'hora de triar destí i sobretot un element determinant per a la reputació i imatge de les illes. 
 
 Per tot el que s’ha exposat, constitueix una exigència irrenunciable que el Ministeri de l'Interior 
reforci la presència de membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat en temporada turística i 
atorgui estabilitat de les plantilles de manera que la seguretat dels residents també es trobi garantida al 
llarg de tot l'any.  
 
  
 
Per tot això, el Grup Popular presenta a l'aprovació del ple els següents, 
 

ACORDS 
 

1.- L’Ajuntament d' Algaida insta el Ministeri de l'Interior a incrementar urgentment les plantilles de Cos 
Nacional de Policia, i de Guàrdia Civil en tots i cadascun dels municipis de les Illes Balears a fi de garantir 
prou la seguretat de residents i visitants.  
 
2.- L’Ajuntament d' Algaida insta el Govern del Regne d'Espanya a revisar l'any 2022 les indemnitzacions 
per residència del personal en actiu del sector públic estatal destinat en la comunitat autònoma de les 
Illes Balears, procedint a la modificació de les quanties a fi d'adaptar-les a la realitat actual mitjançant la 
dotació pressupostària corresponent. 
 
 
Algaida a 21 d’abril de 2022. 
 
El Portaveu 
Rafel Oliver Barros 


