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Presentació
Aquest senzill estudi pretén ser una recopilació de la història, trajectòria i evolució de la
Policia Local de Ciutadella. El punt de partida el situem des de l’aparició de
l’ajuntament, com a administració pública local, que supleix a l’antiga Universitat
Particular de Ciutadella, que també era la General de Menorca. És en aquest moment en
què la figura de la policia substitueix les antigues denominacions de qui representava a
l’autoritat.
Antigament els batlles i els batlles de barri exercien directament l’autoritat pública, com
així consta als documents consultats. Els alcaldes són auxiliats posteriorment per un
agutzil destinat a l’alcaldia i un altre destinat al jutjat comarcal. Altres individus ocupen
càrrecs públics, sota la direcció de l’alcalde, amb denominacions com: nunci municipal,
ministre sache (saig), macer, porter, carceller o pregoner, cadascun amb funcions
pròpies i diferenciades, encara que moltes vegades una mateixa persona ocupa alhora
dos o més d’aquests càrrecs.
Si ens centrem en la figura del saig, aquest el podem assenyalar com el precursor de
l’actual policia. El saig era qui, entre altres atribucions, tenia la de dur encàrrecs,
pregonar pels carrers les ordres de l’autoritat, vigilar i fer que es complissin les
ordenances municipals i col·laborar amb l’autoritat municipal.
Ja queda reflectida l’existència d’aquests saigs l’any 1.301, quan, en un reglament
expedit pel rei Jaume II de Mallorca, es prevé “que ni el baile, vicari, ni el sache podia
conèixer sobre falsos pesos i mesures”. També queda constància quan l’any 1.400,
veient-se obligat el monarca a donar com a garantia les rendes de l’illa a certs creditors,
percebent així els tributs anticipadament consignats, va deixar obligació a aquests de
reparar i mantenir en bon estat determinats edificis així com pagar alguns emoluments a
certs càrrecs i ocupacions entre els quals figuraven els saigs.
També s’ha pogut constatar que aquests oficis, en moltes ocasions, es transmetien
antigament de pares a fills, normalment per motiu de la defunció del primer. Moltes de
les persones que relacionem al present document, podríem dir que, accediren a la
professió de policia per vocació. El fet és que ha arribat fins als nostres dies la
particularitat que alguns dels policies que en l’actualitat treballen a l’Ajuntament de
Ciutadella són fills i inclòs nets d’antics policies i serenos.
És a partir del 27 de gener de 1862 quan situem la creació de la Policia Local de
Ciutadella, com es desprèn de l’acte del Ple que en aquesta data recull el nomenament
dels dos primers agents com a:“Guarda municipal de policia urbana i rural d’aquesta
ciutat i el seu terme... i Guarda de passejos i encarregat de la policia urbana i rural
d’aquesta ciutat i el seu terme...”. Més endavant apareixen denominacions com a
zelador, guàrdia, agent o policia.
El present treball recull les dades de totes les persones que, en algun moment des de la
creació del nostre cos, han format part d’aquest, 227 individus al llarg dels 150 anys.
L’evolució dels individus que en cada època a integrat la plantilla del cos, ha anat
variant al llarg dels anys en proporció a les demandes del servei. Així en un primer
moment hi havia dos únics agents. El 14 de desembre de 1863 es creà el cos de serenos i
s’aprovà el seu reglament. En un primer moment s’anomenaren dos serenos, els quals
s’havien d’ocupar d’encendre els nous fanals de petroli adquirits per l’Ajuntament. Al
cap d’un any, s’anomenaren dos serenos més.
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Un document dirigit al partit judicial de Maó, districte municipal de Ciutadella, datat el
29/03/1965 diu: “Individuos destinados como fuerza pública a la seguridad de las
cosas y personas en este distrito municipal durante el año economico de 1863 a 1864”
En total hi apareixen 6 individus: 1 policia urbà, 1 algutzir municipal i 4 serenos.
El nombre d’efectius destinats a vetllar per l’ordre públic quasi no variar fins arribar al
període de la Guerra Civil (1936-1939) quan el nombre s’elevà fins a nou efectius entre
policies i serenos. A les posteriors dècades s’arribà als dotze agents, ja unificats en un
sòl cos els policies i els serenos. Fins ben entrats els anys 80 del segle passat, la plantilla
no es comença a modernitzar, augmentant les seves files fins els vint efectius. En
l’actualitat es compta amb poc més de cinquanta operatius durant tot l’any, més els
policies turístics de temporada i els operadors del Servei d’Atenció al Ciutadà, tots ells
són una garantia per millorar el servei.
La metodologia de recerca dels continguts del present treball ha estat molt bàsica.
S’inicià amb les consultes als responsables dels arxius municipals, Mn. Florenci Santre
Portella i Sr. Marc Pallicer Benejam, als quals agraïm profundament el seu ajut, sobre
els documents d’interès per assolir el nostre objectiu. Una volta trobats, es procedir al
seu escaneig pel seu estudi i per conservar-los al fons documental i històric del cos.
Al present treball s’ha inclòs la relació nominal de les persones que han format part de
la policia i dels serenos. El primer cop que apareix un nom es numera, fins arribar al
total. Hi ha entrades de noms repetides intencionadament, per tal d’incloure alguns
comentaris i anècdotes curioses i lligar-les amb agents que les protagonitzaren.
Al final d’aquest recull, s’inclou un llistat amb les persones que han ostentat la
prefectura del cos durant els 150 anys. Així mateix, també es relacionen els funcionaris
que han tingut la condició de caporal (cabo) dels serenos, donat que aproximadament
fins els anys 40 del segle passat foren dos cossos independents fins la seva unificació.
Com a curiositat, s’ha transcrit el primer Reglament dels Serenos, baix la denominació
de: “Instrucciones que deben observar el cabo y serenos de la ciudad de Ciudadela”
aprovades en sessió del 14 de desembre de 1863.
Els errors i omissions que pugui haver al present text s’han d’entendre no intencionats i
en demanem disculpes. Moltes persones i familiars d’antics serenos i policies han
participat amb les seves aportacions ha fer possible aquest recull.
Esperem que en un futur es pugui aprofundir amb noves aportacions la història d’un
col·lectiu de servidors públics que amb vocació, esperit abnegat i sacrifici treballaren en
benefici dels seus conciutadans per millorar la convivència i l’ordre públic al poble.
Volem expressar el nostre agraïment a totes aquelles persones, policies, familiars,
particulars i empreses, que han col·laborat per fer possible aquesta recerca històrica i
l’exposició commemorativa que avui s’inaugura a la sala d’exposicions del Roser.
A tots ells va dedicat aquest treball com a mostra de senzill reconeixement del nostre
Cos.
Ciutadella a 28 de setembre de 2012.

Francesc Pallicer Pons
Subinspector de la Policia Local.
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RELACIÓ UNIFICADA DE POLICIES I SERENOS QUE APAREIXEN
DOCUMENTATS ALS ARXIUS HISTÒRIC I ADMINISTRATIU DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA.
Recerca història dels anys 1835 al 2012.
Nom i llinatges
*Miquel Aguiló Guivernau

Categoria
Pregoner
Algutzir
Pregoner
Ex -carceller
Ex -carceller
Porter - algutzir
Ex -carceller
Ex- carceller
Pregoner i carceller
Algutzir

Data
1835
1836
1837
1838
1838
1840
1841
1843
1845
1846

Carceller

Ministre Sache
(Saig)

Encarregat de font i
canyeries

*Antoni Nieto (Cardona)
*Antoni Nieto Llambies

*Francesc Vila

Algutzir alcaldia
Carceller
Alcalde primer
Alcalde segon

Algutzir
Algutzir
Ex- carceller

20/04/1861
1837
1837

1823
1837

* Jaume Alzina Sintes

Alcalde de Barri 4t.

1840
1842
1838

*Jaume Mayans

Alcalde segon

1838

*Pere Martorell (Olives)

Alcalde primer

1841

Referència i comentari
Núm. 17/15V. 40 anys.
30/2V. 40 anys
3/2V. 41 anys
8/12V.
7/153V. 1839 excarceller. 7/114. 42 any
4/1.
10/1
3/43. 45 anys.
5/479 i 5/498V i 16/9V. 47 anys.
6/31V.
15/5V Plet verbal de pau davant tinent
de batlle.
**20/02/1837. Carceller amb el sou de
533 reals de velló anuals. Cessament el
dia de la seva mort el 20/04/1861.
**6/07/1852. Ministre Sache amb el sou
de 333 reals de velló anuals, ha pres
possessió que ho estaia desenvolupant
intermitentment des del dia 1/07/1828.
**7/07/1852, encarregat de cuidar sa
font i les canyeries.
Cessament dels seus càrrecs el dia
següent de la seva mort.
8/1. 11/47V (batlle primer Ciutadella del
9/10/1837 fins el 6/05/1838)
15/3
Nota: Alcalde. Consten als documents
del jutjat municipal com a denunciats
d’infraccions d’ordre públic, per tant,
en aquest període de temps, sembla que
exercien la seva autoritat en dita
matèria.
20V. Plets verbals de pau davant alcalde
8/12V.
5/2V. 58 anys
10/3. 58 anys
11/27. 60 anys
2/70. 33 anys. Nota: Tenien
competències en temes d’ordre públic,
així consta als documents del jutjat
municipal de Ciutadella de l’època.
10/1, 8/1. Nota: Tenien competències
en temes d’ordre públic, així consta als
documents del jutjat municipal de
Ciutadella de l’època.
4/2 (batlle de Ciutadella de l’1/01/1841
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*Miquel Capó
Plànol de l’antiga presó de
Ciutadella

Algutzir destituït
Document de
l’Arxiu Històric
Municipal exposat
a l’exposició dels
150 anys de la
Policia de
Ciutadella

1843
1843

Defunció

Algutzir Alcaldia
Carceller

20/04/1861

(Vacant per defunció del
titular)

Algutzir Alcaldia
Carceller

6/05/1861

*Gaspar Aguiló i Vera

Carceller

7/06/1861

fins 31/12/1841 i per segona vegada de
l’1/01/1861 al 31/12/1866). Nota:
Alcalde. Consten als documents del
jutjat municipal com a denunciats
d’infraccions d’ordre públic, per tant,
en aquest període de temps, sembla que
exercien la seva autoritat en dita
matèria.
10/1
Nota: Plànol de l’antiga presó del C/
ses Voltes, que estava ubicada a Can
Marjal (actual Perfumeria D. Pons,
entre el Palau Olivar i la Impremta des
Racó.) Abans es trobava annexa a la
casa del rector de la Catedral i no
existia el palau, sinó que era plaça.
Aquesta presó depenia de la Universitat
General de Menorca i particular de
Ciutadella, que era diferent de la presó
del governador, ubicada als baixos del
palau (actual Ajuntament, Oficina de
Turisme, soterrani) i en la qual s’hi
tancaven els presos de delictes de sang i
ordre públic. La presó municipal, on
s’hi tancaven els presos de la justícia
ordinària: primer es trobava a la
mateixa seu de la Universitat, davant la
Catedral, després va passar al carrer de
ses Voltes, després a la placeta del
Roser (Can Saura des Racó, on
l’Ajuntament tenia la casa consistorial),
després al carrer de Cal Bisbe, davant
el palau episcopal (casa consistorial
denominada “Sala Vella”, i cap a l’any
1927 passà als baixos de l’actual
Ajuntament (pati que dóna a la murada
del port). Actualment, des del 2008, la
ubicació és a la Prefectura de Policia
actual (polígon).
Miquel Aguiló Guivernau. Cessament
dels seus càrrecs el dia següent de la
seva mort.
El Ple dóna compte de les vacants
d’algutzir d’Alcaldia i de carceller.
Acorden que en 12 dies s’han de cobrir
les esmentades vacants.
Ple 17/06/1861: “Seguidament es dóna
compta dels memorials de Juan Aguiló i
Vera i Gaspar Aguiló i Vera, sol·licitant
el primer la plaça d’agutzil d’alcaldia i
carceller vacants per la mort del seu
pare i el segon la de carceller (...)i
conferir-li el càrrec de carceller a
l’expressat Gaspar Aguiló sense sou
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*Juan Aguiló i Vera

Algutzir d’Alcaldia

7/06/1861

Creació de la
Policia

27/01/1862

1 Juan Salord i Rotger

Guarda municipal
de Policia Urbana i
Rural.

2 Pedro Mercadal i Seguí

Guarda de Passejos
i encarregat de la
Policia Urbana i
rural

-----------

Col·locació dels 4
primers fanals
d’enllumenat públic

18/08/1862

-----------

Encarreguen 64
fanals més

3/08/1863

algun fixa, només percebrà els drets
d’entrada i sortida dels presos, tenint
habitació per ell i la seva família a
l’edifici”. Nota: sembla que en aquesta
època els càrrecs d’empleat públic
passaven de pares a fills.
Ple 17/06/1861: “Seguidament es dóna
compta dels memorials de Juan Aguiló i
Vera i Gaspar Aguiló i Vera, sol·licitant
el primer la plaça d’algutzir d’alcaldia i
carceller vacants per la mort del seu
pare i el segon la de carceller.
L’ajuntament en vista dels mèrits i
serveis prestats per dit Juan Aguiló,
acordar per unanimitat nomenar-lo
algutzir d’alcaldia amb un sou anual de
1800 reals de velló”.
Ple en sessió de la data: “Seguidament
l’ajuntament va acordar anomenar Juan
Salord i Rotger Guarda municipal de
policia urbana i rural d’aquesta ciutat i
el seu terme, sense sou, i a Pedro
Mercadal i Seguí, Guarda de passejos i
encarregat de la policia urbana i rural
d’aquesta ciutat i el seu terme, amb un
sou anual de 1.500 reals de velló anuals
i que expedissin els corresponents
títols”. L’alcalde era el Sr. Pedro
Martorell i Olives.
Sessió del Ple: «Seguidament va ser
acordat per l'Ajuntament que es
col·loquessin quatre fanals al passeig del
Born i que s’encenguessin a les nits dels
diumenges i festes que concorregués la
música, la despesa de la qual es satisfés
del capítol d’imprevists». El 6 de juny
de 1865 se’n col·locaren quatre més, de
fanals públics, per a la plaça des Born.
Sessió del Ple: «Havent estat
satisfactòria la prova que, per espai
d’algunes setmanes, s’ha fet dels 4
fanals al passeig del Born, que es van
manar portar de Barcelona de la fàbrica
dels SS. Canals i Sanjol, va acordar
l'Ajuntament que s’encarreguessin als
mateixos, 64 d’aquests fanals que es
necessiten per a l’enllumenat de la
població, procurant-ne la rebaixa en el
preu, que amb consoles de ferro colat ho
fixen en 8 duros cadascun, i al mateix
temps que se’ls imposi la condició que
l'import total es satisfarà en dos terminis
i meitats, la primera en rebre els fanals i
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Creacióde serenos
i el seu reglament
3 Antonio Mayans i Florit
4 Rafael Marquès i Gener

----------------

Sereno
Sereno
Caporal de serenos

No són suficients
dos serenos,
s’acorda nomenarne més

14-12-1863

1872-1873

1868
4/01/1864

la segona, en el mes de novembre de
1864».
Sessió del Ple «El Sr. Alcalde va
manifestar a l'Ajuntament que el dia 12
del mateix s’havien rebut de Barcelona
els 66 fanals que es tenien encarregats
per a l’enllumenat públic d’aquesta
població, així com també el petroli, tubs
i altres estris que pertanyen a aquests
fanals, per la qual cosa l'Ajuntament va
acordar que aquests fanals anessin
col·locats als llocs i paratges designats a
aquest efecte, i que el 1r de gener proper
s’encenguessin per vegada primera,
continuant l’enllumenat tots els dies que
no fes lluna. Sent indispensable
encarregar a persones intel·ligents
encendre i cuidar aquests fanals, els
salaris dels quals implicarien una
despesa de consideració, i atesos els
avantatges que han d’experimentar
aquests habitants de la institució de
serenos, els quals, de pas tindran al seu
càrrec els fanals, essent insignificant el
gravamen que causessin als fons
municipals, a causa de la consideració al
producte de les qüestacions que servirà
per pagar dels sous que se’ls assenyali,
l'Ajuntament acordà la creació de
serenos i el nomenament de dos d’ells
fins a veure el resultat de les
qüestacions. Proposats pel Sr. President
alguns subjectes per a l’acompliment de
tal càrrec, va ser acordat per
l'Ajuntament
anomenar
i
va
nomenar serenos Antonio Mayans i
Florit i Rafael Marquès i Gener. Sent
igualment indispensable tenir els citats
serenos un coneixement exacte de les
obligacions
que
els
pertoquen,
l'Ajuntament
va
acordar
que se
subjectessin a la següent instrucció» [A
l’acta,
segueixen
20
articles
d’instruccions].
Núm. foli 116V. 37 anys
Sessió del Ple «Atès el bon efecte que
han produït els 70 fanals destinats a
l’enllumenat públic d’aquesta població,
que van començar a encendre’s el dia 1r
del mateix, millora celebrada per tot el
veïnat, no manco que la institució dels
serenos, l'Ajuntament va acordar que
anessin encesos totes les nits, després de
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Nomenen dos
serenos més (en
total són 4)
5 Jaume Gaumés i Goñalons
(Gornès)

11/01/1864

Sereno

6 Juan Alzina i Mesquida
--------------

Sereno

1868
15/02/1864

--------------

----------

29-03-1864

-----------

Petició
d’autorització
perquè els serenos
puguin dur pistoles

24/07/1865

cada pleniluni, començant el dia que
assenyali el Sr. Alcalde, assenyalant-se
per màxim de les enceses 18 dies en
cada mes, havent de cremar els fanals
des del toc de l’oració fins a les onze i
mitja de la nit. Havent-se acreditat
l’experiència de no ser suficients els dos
serenos nomenats per encendre i apagar
i cuidar dels fanals, l'Ajuntament va
acordar que en la propera sessió, en el
dia en el qual se sabria el resultat de les
qüestacions,
es
procediria
al
nomenament dels altres serenos
necessaris a aquest efecte, sense
menysprear l’atenció a les necessitats
del veïnat».
Sessió del Ple «L’aportació feta pels
veïns va pujar a 173 reals de velló. Van
acordar nomenar-ne dos més amb el sou
de 200 reals de velló mensuals. I es van
nomenar Jaume Gaumés i Goñalons,
i Juan Alzina i Mesquida”.
Núm. foli 115V. 48 anys
Sessió del Ple «Examinats els comptes
del valor de la meitat dels fanals per a
l’enllumenat públic i petroli, nolis, etc.,
important 9.287 reals de velló, una altra
del mestre paleta José Juaneda dels
jornals i materials emprats en la
col·locació d’aquests fanals que pujava
565’44 reals de velló».
L’alcalde remet al governador de
Menorca la llista dels individus destinats
a la força pública per a la seguretat de
les persones i de les coses al districte
municipal els anys 1863-1864. (La llista
molt possiblement és el mateix que es
reprodueix a baix).
Document dirigit al Partit Judicial de
Maó, Districte Municipal de Ciutadella:
“Individuos destinados como fuerza
pública a la seguridad de las cosas y
personas en este distrito municipal
durante el año economico de 1863 a
1864.”(L a data possiblement és
29/03/1864 i les quantitats són lliures).
Sessió del Ple «Havent de ser proveïts
de pistoles els serenos a causa d’haver
d’abandonar els xuixos (chuzos) durant
l’operació d’apagar els fanals de
l’enllumenat públic, que verifiquen
proveïts d’una escala, quedant amb tal
motiu desarmats i sense poder fer-se
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obeir, l'Ajuntament va acordar sol·licitar
del Sr. Sotsgovernador la competent
autorització per a aquest armament».
• Sessió del Ple «Examinat per
l'Ajuntament un compte presentat per
Francisco Piris de la despesa de 8
pistoles que es van encarregar a
Barcelona per als serenos d’aquesta
ciutat, essent un import de 207 reals de
velló».
Sessió de Ple «Igualment va ser acordat
per l'Ajuntament que es construïssin 4
cananes (cananas) per als serenos que
no en tenien i que els era d’absoluta
necessitat, comissionant el senyor
Salvador Gutiérrez per dirigir aquesta
construcció»
Sessió del Ple: per vacant d’una plaça
de sereno «va ser nomenat Rafael
Gomis
i
Manrés».
L’any 1894, els serenos cobraven 120
pessetes anuals.
Pren possessió del seu càrrec amb un
sou de 600 pessetes anuals.
Vigilant la ciutat a les 22 h, denuncia
davant l’alcalde ciutadans que criden a
favor de la república
135,3 pessetes, 1r trimestre de l’any

---------------

Pagament de la
despesa per
l’adquisició de 8
pistoles

18/09/1865

------------

Construcció de 4
cananes per a les
pistoles dels
serenos

11-10-1869

7 Rafel Gomis i Manrés
(Gómez)

Sereno

28-08-1871

8 José Gómez Romero

Cap de Policia
Urbana
Zelador de Policia

19/02/1872

9 Francisco Pons Mercadal

Algutzir

1872-73

10 Zacarías Arguimbau
(Llabrés)
11 Ramón Méndez (López)
Juan Alzina (Mesquida)
Antonio Mayans (Florit)
Rafel Marquès (Gener)

Sereno
Caporal sereno
interí
Sereno interí
Sereno
Caporal de serenos

1873-74

93- 1r trimestre
60,41- De l’11/08 al 30/08
51,66- De l’11 al 30 d’agost
51,66- De l’11 al 30 d’agost

27-07-1873

12 Ramón Menéndez López
Jaume Gaumés (Goñalons)
Rafel Gornés (Gómez)
(Manres)

Sereno
Sereno destituït
Sereno destituït

10-08-1873

• Sessió del Ple. Aquest dia va presentar
la dimissió el caporal de serenos Rafael
Marquès
Sessió del Ple. «Donada lectura a les
instàncies presentades per Gaspar
Gorrías, Antonio Mayans i Florit,
Ramón Menéndez López i Juan Alzina i
Mesquida, sol·licitant una de les places
de sereno d’aquesta ciutat vacant, va ser
acordat en votació nominal per nou vots
contra un que va obtenir Mayans,
conferir Ramón Menéndez López
aquesta citada plaça de sereno».
«Havent fet observar el Sr. Alcalde que
en el seu concepte no desenvolupaven
complidament la seva tasca els serenos
Jaime Gaumés i Rafael Gornés,
l'Ajuntament va acordar en votació
nominal per 9 vots, les seves
destitucions».

8/04/1872
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Zacarías Arguimbau Llabrés

Sereno

*Llorenç Barrancos Soliveras
13 Guillermo Moll (Mercadal)
*José Franco

Macer
Cap de Policia
Urbana
Guarda passejos

14 Jaume Monjo Pons

Sereno

1883

15 Miquel Piris Feliu
Miquel Piris i Jover

Sereno
Sereno

1883
2/03/1883

Miquel Piris Jover

Sereno

1883
1883
1885

Miquel Piris (Jover)

Caporal de serenos
Caporal de serenos

---

1880
1883
1886
1881
1881-82

1889
24/02/1889
29/06/1883

Jaime Monjo
Guillermo Moll

Sereno
Zelador Policia

16/08/1883
03/09/1883

Zacarías Arguimbau
*Guillem Moll

Sereno
Policia

04/10/1883
1883
1881
1886
1886

Guillermo Moll
*Llorenç Vivó Moll

Zelador Policia
Macer de
l’Ajuntament
Algutzir de jutjat

06/04/1886
1886

16 Miquel D. Aguiló Vera

Miquel Aguiló
Miquel Amorós
---

Excarceller

---

---

1886
1889
1890
1890
1890
1886
20/04/1887
21/04/1887

1 cap de Policia
Urbana.......840
ptes.
1 caporal de
serenos..420 pts

24/04/1887

Núm. foli 72. 48 anys
11, 12. 51 anys
114V. Casat.
Núm. foli 112V. 70 anys
210 2n trimestre
210 2n semestre

Núm. foli 31, 111
32V. 38 anys, Casat.
155. 50 anys.
Denúncia per atemptat a agent de
l’autoritat
51. Casat.
165. Viudo.
76 V. 59 anys. Viudo.
Núm. foli 91V, 94
Denúncia per atemptat a agent de
l’autoritat
Denúncia a un veí que ha pigat un tir a
l’aire després de ser amonestat pel
zelador de Policia.
Denúncia per desobediència a l’autoritat
Detenció per atemptat a agent de
l’autoritat
Denúncia per desobediència
Núm. foli 22, 61, 131
112
261, 271. Zelador de Policia.
111, 113. Zelador. Casat.
Denúncia per atropells de l’ordre públic
51V.
56. Viudo
Núm. foli 231
Núm. foli 112. casat, major edat.
51. alguatzil, casat
52. alguatzil, casat
183. alguatzil
Núm. foli 195V
Petició de Govern Civil a l’Ajuntament
en relació a policies urbans
Contestació de l’Ajuntament al Govern
Civil sobre la relació de la Policia
Urbana, i es refereix al fet que no
existeixen guardes rurals i de monts al
seu districte.
Relació personal del ram de policia
urbana i sou.
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Zacarías Arguimbau
---

3 serenos...360 pts.
Sereno

--/--/1888
10/01/1888

Guillermo Moll Mercadal

Zelador de Policia

2/05/1888

17 Elías Conesa Espuma
Miquel Piris Jover
Zacarías Arguimbau Llabres
18 Antonio Mesquida Bagur
Jaume Monjo i Piris

Algutzir Alcaldia
Caporal de serenos
Sereno
Sereno
Sereno

2/05/1888
2/05/1888
2/05/1888
2/05/1888
2/05/1888

Zacarías Arguimbau (Llabrés)
---

Sereno barri 1r

11/05/1888
20/05/1888

Jose Franco

Guarda passejos

1889-90

*Antoni Anglada Pons

Alcalde de barri

1890

*Llorenç Cabrises
José Franco
Guillermo Moll (Mercadal)
19 Antonio Salord (Goñalons)
20 Atanasio Martínez Teruelo

Alcalde
Guarda passejos
Zelador policia
Zelador policia
Municipal segon

1890
1891-1892

Antonio Salord (Goñalons)

14/12/1891
16/12/1891

Antonio Salord Goñalons

Zelador de Policia
interí

23/12/1891

*Miguel Amorós
José Franco
21 Pedro Pons i Capó

Carceller
Guarda passejos
Sereno interí

1892-93
1/08/1892

Detinguts per insultar el sereno
Petició de delegació especial del govern
de la llista de personal municipal per a
llicència d’armes
Contestació de l’Alcaldia. Vigilància
Pública. Relació d’individus que, per
raó del seu servei, l’han de prestar amb
ús d’armes.
Personal mpal. que ha de dur armes
Personal mpal. que ha de dur armes

Denúncia per desobediència
Contestació de l’Ajuntament a la petició
de relació de personal que necessita
llicència d’arées.
270 pessetes, 1 semestre

Núm. foli 131 i 132
Núm. foli 97V
135- 2 trimestres
173,33- 2 mesos i 16 dies
32,67- 1 trimestre
Pren possessió del seu càrrec amb sou
de 840 ptes. anuals.
Sol·licitud del Jutjat de Maó sobre
càrrec públic i si es trobava de servei el
Sr. Antoni Salord durant l’arribada del
vapor al port de Ciutadella.
Contestació de l’alcalde al Jutjat de Maó
sobre ofici, servei i uniforme del
zelador.
25 ptes. socors a detinguts pobres
200 ptes. conservació passejos
Comunicat de l’alcalde acctal. que en
virtut de l’apartat segon, segona
disposició de l’article 74 de la Llei
municipal, el nomena sereno interí. Que
juri el càrrec davant seu. Suposam que
és el mateix Pere Pons Capó, anomenat
“Peruix”, que fou carceller de la presó
de Ciutadella i fabioler de les festes de
Sant Joan molts d’anys, com comenta
Bep Pons “Padet” al llibre d’imatges de
Sant Joan, editat per Bankunion. Hi
apareix en una fotografia del bienni
1924-25, on diu que alternava el càrrec
11

amb Josep Truyol Monjo, àlies Bep
Candela, alguatzil. Hi ha un informe del
Jutjat Militar (JM) en data del 2/06/1939
sol·licitant informe de conducta, on diu
que en aquesta data té 80 anys i que
l’octubre del 1936 era carceller de la
presó de Ciutadella.
Comunicat de l’alcalde acctal. que en
virtut de l’apartat segon, segona
disposició de l’article 74 de la Llei
Municipal, el nomena caporal de
serenos.
Detenció per danys
Denúncia per ofendre la moral
Denúncia per irreverència al servei de la
Catedral
Ordre públic núm. 366. Petició de
l’alcalde al delegat especial del Govern
a Menorca per autoritzar sobre el fet que
l’Ajuntament l’ha decidit armar per més
seguretat del sosteniment de l’ordre dels
municipals. Diu que el municipal
(singular) mereix la seva confiança i
l’arma amb un revolver reglamentari.
OP 371, denúncia de l’alcalde al Jutjat
contra un detingut per entrar en domicili
aliè sense permís del propietari.
Llicència per portar arma de foc
(revòlver) de la Delegació Especial del
Govern

Zacarias Arguimbau i Llabrés

Caporal de serenos

1/08/1892

22 Juan Quetglas
Juan Quetglas
Juan Quetglas

2/02/1892
07/02/1892
09/05/1892

Antonio Salord Goñalons

Zelador municipal
Zelador Municipal
Dependent de
Policia
Guàrdia municipal

Pedro Pons i Capó

Sereno

8/08/1892

Antonio Salort Goñalons

Guàrdia Municipal

12/08/1892

Zacarías Arguimbau

16/08/1892

Denúncia per insults a l’autoritat

-----------

Caporal de serenos
interí
--------

3-12-1892

Juan Quetglas

Zelador municipal

15-12-1892

23 Cristóbal Salord
24 Valentín Pérez
José Franco
Miguel Amorós
----------------

Vigilant nocturn
Caporal de serenos
Guarda passejos
Carceller
Caporal de serenos
Suspès de feina

1893-1894

-----------

Plaça de
convocada

11-02-1893

Ofici del Jutjat a l’alcalde demanant
informació sobre un robatori d’un
revòlver al denunciant.
Contestació de l’alcalde al Jutjat
comarcal sobre informació del robatori
d’un revòlver i de l’actuació del
municipal que detingué el sospitós.
90.- 3 trimestres
335, 83.- Març, maig, juny
135.- Primer trimestre
25.- Socors Subministres Presos pobres
Notícia apareguda al diari El Vigía
Catòlico, pàg. 3): “La alcaldia ha
suspendido de su empleo al cabo de
serenos de esta ciudad, interin se está
instruyendo el correspondiente sumario
a dicho sujeto por intento de suicidio
fustrado”
Notícia apareguda al diari El Vigía
Católico: “Plaza de sereno de

4/08/1892

8-02-1893
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25 Lorenzo Femenías Gener
Cristóbal Salord Torrent

Guardes municipals

14-06-1893

26 Antonio Gordiano
(Bartolomé Cortès) (Camps)
Pedro Pons Capó

Sereno
Sereno

01/08/1893
14/12/1893
21/08/1893

Miguel Piris Jover
*José Franco

Vigilant nocturn
Guarda passejos

1893-1894

28 Miquel Bagur
29 Juan Faner Cavaller

Vigilants destinats
a la ronda volant
(serenos)

28/07/1894

Antonio Salord

Zelador municipal

28/07/1894

Miquel Amorós
Jose Franco
Lorenzo Femenías
30 Bartolomé Camps

Carceller
Guarda passejos
Guarda passejos
Vigilant

1895-96

-----

Zelador Policia

06/04/1895
08/09/1895

--------------

Policia municipal
1 inspector en cap
de Policia
1 policia municipal
2 algutzirs policies
municipal (Alcaldia
i Jutjat)

9/09/1895

Policia nocturna
1 caporal
3 serenos

-/-/1895

Ciutadella convocada”.
OP 248, la Delegació Especial del
Govern a Menorca expedeix llicència
per l’ús d’armes als guardes municipals.
Denúncia per escàndol i desobediència
Denúncia per danys a la propietat
Denúncia al Jutjat a una persona en estat
ebri i fent amenaces amb un ganivet.
Està ingressat al dipòsit de prevenció.
90 ptes. maig
135 ptes. 1r trimestre
L’Ajuntament sol·licita llicència
d’armes per la vigilància (en documents
posteriors apareixen com a serenos). En
altra documentació apareixen com a
serenos.
Denúncia per agafar ametlles i trepitjar
sembrat en un lloc.
25 ptes. Socors, detinguts pobres
135 ptes. Primer trimestre
500 ptes. Treballs present any
Vigilant denuncia davant l’alcalde uns
al·lots que insultaven i tiraven pedres a
la casa d’un vell anomenat Toni Pons i li
romperen objectes de la cuina. Inclou un
llistat de 6 o 7 al·lots amb la seva
adreça.
Denúncia repartir propaganda
Nomenament alguatzil d’Alcaldia i
policia municipal
Sessió del Ple. «El Sr. Alcalde va
manifestar a l'Ajuntament que, tal com
es trobava constituïda la Policia
Municipal, segons ha pogut observar
durant el temps de la seva alcaldia [era
en Francesc J. De Despujol i de Chaves,
maig de 1895 a 1898], el servei és
deficient i molt defectuós, creient
necessari l’augment d’un vigilant de
Policia, i en virtut d'açò proposa
l’organització en la següent manera: un
inspector en cap de policia, un policia
municipal i dos agutzils policies
municipals, un dels quals especial per a
l’alcaldia, i l’altre amb l’obligació de
servir de porter del Jutjat Municipal.
Oberta la discussió sobre aquesta
proposició i després de diverses
observacions fetes per part d’alguns dels
senyors regidors, va ser aprovada per
unanimitat. La policia nocturna es
compondrà d’un cap i de tres serenos,
depenent tots del cap de Policia, el
13

Antonio Salord i Goñalons

16-09-1895

31 Cayetano Picó

Zelador Policia
Municipal
Sereno

Cayetano Picó

Sereno

16-09-1895

---

29/03/1897

32 Andrés Triay (Simó)
33 Jaime Cortès (Gener) (o
Juan)
Cayetano Picó

Caporal de serenos
Sereno

11-07-1897

34 Rafael Capó Ramon

Vigilant (policia)

--------------

Caporal de serenos

10-08-1897

-------------

--------

1-10-1897

Rafel Capó Ramón

Vigilant (munpal.)

24-11-1897

Sereno

qual rebrà les ordres de l'Alcaldia»
OP 400. L’alcalde tramita denúncia, al
jutge municipal de Ciutadella, del
zelador de Policia, que li comunica la
falta de respecte que uns individus han
tingut respecte del sereno.
OP 401. L’alcalde comunica al
comandant de la guarnició de Ciutadella
que un caporal i tres individus (soldats)
han faltat al respecte al sereno, que, com
a tal, és agent de la seva autoritat.
Circular del Govern Civil demanant als
ajuntaments els cossos de Policia i
guàrdies rurals de què disposen.
OP 365 L’alcalde remet al jutge
municipal de Ciutadella un detingut, fet
pel caporal de serenos Andrés Triay. Es
tracta d’un sabater, fadrí i de 25 anys,
per cridar, cantar, esvalotar i insultar les
senyores que presenciaven una serenata
davant el Casino (...). Trobant-se a prop
del Dipòsit Municipal de Detinguts de la
Pl. des Born, són testimonis dels insults
a l’agent municipal els serenos Jaime
Cortès i Cayetano Picó.
(..) Segueix del document 1-10-1897 I
“(...)Se efectuó, saliendo al cabo de
pocos momentos todos los concurrentes
y se cerró, lo que tengo el honor de
poner en el superior conocimiento de V.
Para los fines que crea más
convenientes. Dios que a V (...)
Ciudadela 1 de octrubre de 1897. El
vigilante
Rafael
Capó
Ramon.
Destinatari: el jefe de orden público de
esta ciudad”.
OP 77. Citació del Jutjat de 1a Instància
de Ciutadella al caporal de serenos
perquè es presenti a declarar.
OP proposta de multa de 15 dies
(Alcaldia) contra persones per cantar
davant una taberna (d’Esperança
Aguiló, situada al C/ Martorell amb
Alfons III). Fets produïts entre les 20 i
les 21.30 h. Cuadrilla de 5 o 6 homes
“poc decorosos” cantant amb guiterra.
L’agent transcriu les darreres paraules
d’una cançó: “...hay que gusto que me
da que hay mas leche en mis cojones
que
agua
en
el
alquivir
(Guadalquivir?)”.
Hi
manca
la
signatura.
OP. – Vigilant que sobre les 17 h
14

Bartolomé Camps

Vigilant (munpal.)

sorprèn 3 al·lots que juguen a fer rodar
grans pedres d’un cap a l’altre del C/
Bretxa; un viu a la Costa de Mar i els
altres dos al C/ Sant Miquel; fugen
corrents.

Rafel Capó Ramón
Bartolomé Camps

Vigilant municipal
Vigilant municipal

28-11-1897

*Miquel Amorós
Jaime Cortès Gener

Carceller
Sereno

1898-99
11-06-1898

Antoni Salord (Goñalons)

Zelador de Policia

28-08-1898

Antonio Salord Goñalons

-------

1-09-1898

Andrès Triay i Simó

--------

- A les 20.30 h, fou detingut un al·lot de
15 anys, veí del carrer de ses Roques, en
companyia de 15 al·lots jugant a fer
burla de l’autoritat que la representaven
amb el corresponent bastó, en presència
dels vigilants. Aporten una llista amb 8
“malnoms” per identificar alguns dels
presents. Dirigit al cap de l’Ordre Públic
de Ciutadella.
OP 611. Denúncia del vigilant
municipal remesa a l’alcalde, i aquest la
remet al jutge municipal de Ciutadella,
sobre la detenció d’al·lot de 6 anys
(Manuel Iglesias, domicili C/ Notari
Quintana) per conduir un porc d’unes 6
arroves pel c/ de s’Arc, des de les solls
d’en Juan Capó fins a ca seva, sense serne ni ell ni els seus pares els propietaris.
El porc fou retornat a les seves solls.
48 ptes. Socors, detinguts pobres
Ordre públic núm. 429
Sereno Jaime Cortès Gener, vigilància
especial encomanada per l’Alcaldia
sobre una gent sospitosa de furtar
patates i cebes. Van ser sorpresos i
detinguts, i requisat el producte.
Detinguts al Dipòsit Municipal a la
disposició del jutge municipal de “esta
ciudad” (Ciutadella).
OP. Denúncia comunicant a l’alcalde
que, seguint les seves ordres, s’ha
intentat cercar i capturar a en “Chalet”,
segons denuncia el vigilant (arbitris o
consumer) del punt del Camí
Degollador per furt d’ametlles. És
localitzat al c/ Oleo; però, en esser
informat dels motius, fuig, insultant i
ignorant l’autoritat. Açò és informat pel
zelador de Policia, qui ho tramet a
l’alcalde i aquest al jutge.
Ordre públic núm. 627.
Petició del Jutjat de 1a instància de
Maó, per atemptat contra agents de
l’autoritat sol·licita certificat en què
consti de què exercien els senyors
Antonio Salord Goñalons i Andrès Triay
i Simó, si eren empleats d’aquella
15

Antonio Salord Goñalons

Inspector de Policia
Municipal.
Caporal de serenos

1-09-1898

35 Rafel Pons Torres
Juan Faner Cavaller

Serenos interins

--/07/1899

------------

-------------

15-08-1899

Antonio Salord Goñalons

Zelador Municipal

15-08-1899

Antonio Salord (Goñalons)
Andrès Triay Simó

Zelador Policia
Cabo serenos

28/08/1898

Antonio Salord i Goñalons

Inspector Municipal
(policia)

23/11/1899

Andrès Triay i Simó

Alcaldia i els càrrecs que exercien un i
l’altre, la data del seu nomenament i si
les seves funcions com a tals empleats
eren solament a certes hores o, pel
contrari, permanents de dia i de nit. Maó
1 setembre de 1898. Dirigit a l’alcalde
constitucional de Ciutadella.
OP 627. Contestació de l’alcalde el
3/09/1898, informant que sí que es
trobaven realitzant les seves funcions,
atès que el servei és permanent de dia i
de nit. Nomenament d’inspector el 8-021895 i de caporal de serenos l’11-091895 (sereno a les nits i policia
municipal de dia, portant a la gorra les
insígnies corresponents).
Retall de premsa setmanari El
Demòcrata. Per l’Alcaldia d’aquesta
població, foren nomenats serenos
interins Juan Faner Cavaller i Rafel
Pons Torres. Els serenos han estat
declarats a la sessió celebrada el 3 del
corrent places armades, passant a
dependre directament de l’Alcaldia.
Rafel fou el pare d’Antoni Pons Torres
(Parallesa), que prengué possessió com
a sereno el 29/05/1915.
Comunica el jutge de Maó que es
traslladi del seu domicili a l’hospital en
qualitat de presa una persona contra la
qual s’instrueix causa per homicidi. Que
es custodiï i vigili i, una volta
restablerta, ingressi a la presó del Partit
(judicial).
OP 534, l’alcalde encarrega el trasllat,
d’acord amb la GC, i la custòdia i
vigilància de la presa a l’hospital
municipal al zelador municipal.
OP. Denúncia contra un veí per sospitós
de furtar ametlles. És detingut per
insults i agressió. Es requereix l’auxili
d’una parella de la Guàrdia Civil.
S’ingressa al Dipòsit Municipal a
disposició de l’alcalde constitucional.
Ordre públic, núm. 741. 4 documents:
el jutge de Maó demana, arran d’una
causa contra un detingut a l’alcalde, el
càrrec, el servei i els distintius per fer-se
reconèixer l’empleat municipal. La
contestació diu:
”25 noviembre 1899 D. Antonio Salord
Goñalons, natural i vecino de esta
ciudad, nombrado interinamente en 17
16

de septiembre de 1891 por el
ayuntamiento celador de policia. Fue
nombrado para desempeñar la plaza de
vigilante municipal en fecha 9 de marzo
de 1892 a propuesta del ministerio de la
guerra
fue
nombrado
Inspector
Municipal, habiendo ascendido en 5 de
febrero de 1894 que el referido D.
Antonio Salord Goñalons se halla
constantemente prestando el servicio de
vigilancia de esta población y bajo su
dirección lo prestan también los demás
individuos de Policía Municipal. Que en
los días doce y catorce del actual y
durante las horas de la noche prestó el
servicio de su clase llevando como
distintivos un bastón con cinta y las
insignias del municipio que es el que ha
usado durante todo el tiempo que ha
ejercido dicho cargo”.

Andres Triay (Simó)
Juan Faner (Cavaller)

Sereno
Sereno

*Miquel Monjo Seguí
Antoni Salord (Goñalons)

Alcalde de barri
Inspector policia

25-11-1899

1907
1907

Antoni Salord Gonyalons, fou inspector
en cap del Cos (va entrar al Cos
interinament el 17/09/1891 i va anar
ascendint de categoria, consta jubilat
d’inspector l’any 1937, encara que
probablement es jubilà al principi dels
anys 30), sembla que va morir l’any
1956 als 92 anys.
Un del seus néts fou Paulín Cavaller
Salord, sergent en cap del Cos (entra
l’1/06/1943 com a caporal, ascendí a
sergent l’1/07/1952 i es retirà de sergent
en cap l’1/12/1980).
OP. Núm. 742, ofici del Jutjat de Maó
demanant pel sumari que instrueix
contra un veí detingut. Informe
d’alcaldia sobre la seva conducte.
Segueix, 4 documents on el zelador
(Antoni Salord ?) exposa els motius de
la detenció amb detall del que succeí a
l’interior de l’habitatge, atès que en
principi havien requerit els serenos per
anar a dur medecines, i acabar l’actuació
al dia següent amb la detenció del
sospitós que s’encarà amb el zelador (el
va agafar pel pit i li va fer saltar la
botonadura), va ser auxiliat per alguns
ciutadans i detingut per la guàrdia civil
(un sergent i un guàrdia) i conduït a la
presó municipal.
Núm. foli 195V
218. (Fornaris 1886)
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36 José Villanueva Salas (a
altres documents Sola o
Villafranca Soler)
Jaime Cortès Gener

Sereno

7-05-1919

Caporal de serenos

7-05-1919

Juan Faner Cavaller

Sereno

7-05-1919

37 Antoni Pons Torres
(àlies Pallaresa)

Sereno

7-05-1919

Núm. 26, en data 30 de març de 1915 va
ser nomenat sereno, va prendre
possessió en aquesta data.
Núm. 27, en data 27 de maig de 1915 va
ser nomenat caporal de serenos i en va
prendre possessió el dia 29 del mateix
mes.
Núm. 28, en data 27 de maig de 1915 va
ser nomenat sereno i en va prendre
possessió en data 29 del mateix mes.

Núm. 29, en data 27 de maig de 1915 va
ser nomenat sereno i en va prendre
possessió en data del 29/05/1915.
Consta com a mort en un llistat del
servei de l’any 1938. Fou caporal de
serenos entre els anys 1933 i 1938.
Es veu que el nom del sereno
"Pallaresa" era Antoni Pons Torres,
nascut el dia 9 de març de l’any 1877.
(Era el padrí de la sogra de Pau Gener,
el qual ens ha cedit la informació).
Disposam d’una fotografia, quasi segur
que està feta ben bé al final del segle
XIX o molt al principi del segle XX.
Hi ha publicada una altra fotografia de
Pallaresa al llibre Las Fiestas de San
Juan de Ciudadela, editat per
Bankunión l'any 1980; a la pàgina 61,
d’acompanyant el dia des Be al Palau
Vigo.

38 Lorenzo Pons Pomar

Agent policia
municipal

1-09-1919

39 Miguel Pila Ferragut

Agent policia
municipal
Inspector
Agent
Algutzir

1-08-1920

Antonio Salord Gonyalons
Miguel Pila Ferragut
40 José Truyol Monjo

41 Juan Barber Gener
José Villafranca Soler
(o Villanueva Sola)
Juan Faner Cavaller
Pedro Pons Capó

Caporal de serenos
Sereno
Sereno
Carceller

1923-24

Núm. 23, en va prendre possessió amb
el sou de 500 pessetes i 200 de
gratificació.
Núm. 33
563,50 ptes.- 3 trimestre
186,66 ptes.- 1 trimestre
320 ptes.- 3 trimestres. Àlies “Bep
Candela”, que fou fabioler de les festes
de Sant Joan.
234,37 ptes.- 3 trimestre.
215,62 ptes.- 3 trimestre.
215,62 ptes.- 3 trimestre.
215,62 ptes.- 3 trimestre. àlies “Peruix”,
consta que l’octubre de 1936 era el
carceller de la presó de Ciutadella. Al
llibre de Bankunión sobre les Festes de
Sant Joan hi ha algunes fotografies
seves, vestit de fabioler. Suposam que
18

-----------

----------

26-03-1923

----------

---------

12-01-1924

*Lorenzo Sintes Serra

Guarda de passejos

1-12-1925

Antonio Salord Goñalons
Miguel Pila Ferragut
Jose Truyol Monjo
Juan Cortès Gener
Antonio Pons Torres
José Villanueva Sola
Juan Faner Cavaller
------------------

Inspector
Agent
Algutzir
Sereno
Sereno
Sereno
Sereno
-------

Antonio Salord Goñalons
Miguel Pila Ferragut
José Truyol Monjo
Juan Cortès Gener
Antonio Pons Torres
José Villanueva Sola
Juan Faner Cavaller

inspector
Agent
Algutzir
sereno
“”
“”
“”

1928

14-07-1928

1930

31-01-1930

-----

----

22-02-1930

--

-----

30-09-1930

42 Miguel Palliser Florit

Agent de policia
municipal

10-11-1930

també fou algutzir i sereno.
Pagament al proveïdor Comella per
factura del 26/03/1923 per una gorra pel
zelador municipal. Gorra de 10 ptes. i
escut de 4’50 ptes.
Pagament al proveïdor Olives, sastre, de
2 gavanys per a la guàrdia municipal
amb factura del 4/12/1923 per import de
200 ptes.
Núm. 45, José Goñalons Olives,
caporal llicenciat de l’exèrcit, aspirant a
destins civils, significat per la Junta de
Qualificació per desenvolupar el càrrec
de guarda de pasejos amb un sou anual
de 1.490 pessetes; no es presentà per
jurar el càrrec i fou aquest concedit a
Lorenzo Sintes Serra.
276,66 ptes.- Juliol, agost, setembre
186,66 ptes.- Juliol, agost, setembre
129,66 ptes.- Juliol, agost, setembre
93,54 ptes.- Juliol, agost, setembre
93,54 ptes.- Juliol, agost, setembre
93,54 ptes.- Juliol, agost, setembre
93,54 ptes.- Juliol, agost, setembre
Pagament de l’Auntament per despesa
anotada a guàrdia municipal – serenosEl dia 11/07/1928 el proveïdor Nicolau
Comella rebé de l’Ajuntament 62’75
ptes. per:
4 gorres serenos... 38 pts
Confecció de 2 gorres...10 ptes.
3 metros de galó daurat.3’75 ptes.
2 escuts ...6 ptes.
Lloguer d’una guindola...5 ptes.
276,66 ptes.- Gener, febrer, març
186,66 ptes.- Gener, febrer, març
129,66 ptes.- Gener, febrer, març
93,54 ptes.- Gener, febrer, març
93,54 ptes.- Gener, febrer, març
93,54 ptes.- Gener, febrer, març
93,54 ptes.- Gener, febrer, març
Pagament al proveïdor Casa Snop de
135 ptes. per factura del 10-01-1930:
Confecció de 4 uniformes de gala de
serenos.120
Per bandes encamades i boca mànegues.
...15 ptes.
Pagament a proveïdor Cristóbal
Casasnovas per factura de 193’35 ptes.
per la tela d’uniformes de guàrdies.
Pagament a proveïdor Lino Pons per
confecció 2 gorres de guàrdies.
Núm. 55. en la data ha pres possessió
del càrrec, nomenat per la Junta
19

43 Santiago Cortès Triay

Policia

1931-1939

44 Ricardo Lluch Lluch

Sereno

1-07-1931

Ricardo Lluch (Lluch)
Miguel Palliser (Florit)

Sereno
(agent municipal)

30-07-1932

45 Narciso Romero Calvo

Sereno

1-08-1932

46 José Febrer Florit (Marí)
Miguel Palliser (Florit)

(Guarda municipal)
Policia municipal

31-08-1932

Qualificadora d’aspirants a destins
públics de Madrid.
Natural d’Alaior. L’any 1940 consta
com a casat, de 39 anys i domiciliat a
Ciutadella a la Pl. Generalíssimo,15.
Obtenir plaça en propietat d’algutzir al
Jutjat de Maó i, posteriorment, entra de
policia a Ciutadella fins al juliol del
1936, que fou destituït fins al febrer del
1939, que fou reposat al seu càrrec.
29/01/1940 Contestació de l’alcalde
sobre conducta, sol·licitada per la
comandància del tribunal classificador
de la unitat de treballadors de Balears.
Diu que en el període de la república
dita persona fou policia “rojo”, encara
que en les seves actuacions no es va
portar malament.
Núm. 66, nomenat per la Junta
Qualificadora d’Aspirants a Destins
Públics. L’any 1939 consta com a casat
de 38 anys i domiciliat al C/ Cervantes,
54 de Ciutadella. Consta com a caporal
de la policia nocturna (serenos).
Factura del pagament per uniforme de
guàrdies municipals. Total, 75 pessetes
per diverses feines de sastres per
reformar totalment un uniforme de
sereno amb botons (Lluch); costà 15’25
pts. La nova confecció d’uniforme i
botons de l’agent (Palliser) costà 23’15
pessetes.
Va entrar per concurs. Neix el
29/08/1902 a Jerez de los Caballeros
(Badajoz). Casat amb Francisca
Mesquida Anglada, fills Patricio i
Gabriel. Baixa per jubilació 29-08-1967.
Fitxa Arxiu Administratiu Municipal
Pagament de factura per uniformes i
gorres de guàrdies. Proveïdors: Pedro
Comella, Carlos Figuerola i Lino Pons:
tela, confecció i gorres. Total: 78’25
pessetes.
El 8/08/1932, la confecció de l’uniforme
(amb folre i botons) d’en Febrer costà
24,40 ptes.
El 30/08/1932, la confecció de 3 gorres
costà 19’50 ptes.:
1 gorra al policia Miguel Palliser
1 gorra al (llacer) municipal
1 gorra al policia zelador de la plaça
(les gorres dels policies costaven 75
cèntims més cares que la del llacer).
20

Antoni Pons (Torres)
Juan Faner (Cavaller)
Ricardo Lluch (Lluch)
Narciso Romero (Calvo)
Antonio Pons Torres

Serenos

12/09/1933

Petició d’augment de sou dirigida a
l’alcalde.

Caporal de serenos

12-12-1933

Miguel Pila Ferragut
Jose Truyol Monjo
Miguel Palliser Florit
Antonio Pons Torres
Narciso Romero Calvo
Ricardo Lluch Lluch
Juan Faner Cavaller
Miguel Pila Ferragut
José Truyol Monjo
Miguel Palliser Florit
47 Juan Jover Triay
Antonio Pons Torres
48 Antonio Andreu Piris
Narciso Romero Calvo
Ricardo Lluch Lluch
Juan Faner Cavaller
Juan Jover Triay

Agent
Algutzir
Guàrdia
Caporal de serenos
Sereno
Sereno
Sereno
Agent
Algutzir
Guàrdia
Guàrdia
Caporal de serenos
Sereno
Sereno
Sereno
Sereno
Sereno municipal

1933

Petició a l’alcalde del caporal de serenos
que faci efectiu l’acord de la Comissió
Gestora de 19/03/1933, Butlletí Oficial
núm. 64, d’armar els serenos, atès que
l’ordre públic a les nits es va agreujant.
186,66 ptes.- Octubre, novembre, des.
150 ptes.- Octubre, novembre, des.
150 ptes.- Octubre, novembre, des.
105 ptes.- Octubre, novembre, des.
100 ptes.- Octubre, novembre, des.
100 ptes.- Octubre, novembre, des.
100 ptes.- Octubre, novembre, des.

1-03-1934

Sereno suplent

10-03-1934

1934

Va accedir a la plaça per concurs.
Nomenament com a sereno. Va néixer a
Ciutadella el 25-11-1892, casat amb
Francisca Calafell Femenies. Morí el
30/01/1951. L’Ajuntament, en sessió del
13-02-1951, concedí a la viuda pensió
de ¼ part del màxim sou (4.740
ptes./mes) rebut en actiu durant dos
anys.
Un fill seu fou policia, en Domingo
Jover Calafell i dos dels seus néts, José
Jover Florit i Joan Jover Bosch són
policies en l’actualitat.
Núm. 77, nomenament per sessió del
7/03/1934 amb el sou anual de 1.260
pessetes.

Agent de policia

16-01-1936

Policia municipal
nocturn

24-02-1940

Antonio Andreu Piris

Sereno

10-03-1934

Antoni Pons Torres
Juan Jover Triay

Sereno
Sereno

31-03-1934

Núm. 87, nomenament segons sessió
ordinària del 15/01/1936.
Carpeta militar. Us remet adjunt informe
sobre conducta.
Núm. 78, nomenament per sessió del
7/03/1934 amb el sou anual de 1.260
pessetes. Va néixer a Ciutadella el 1605-1884. Es jubilà el 31-12-1956 i morí
el 8-10-1968.
Petició de l’alcalde al delegat del govern
de llicència d’arma curta gratuïta per al
21

Ricardo Lluch LLuch
Antoni Andreu Piris
Miguel Pila Ferragut
José Febrer Marí
Miguel Palliser Boned (Florit?)
José Truyol Monjo
Antoni Pons Torres
Juan Jover Triay
Ricardo Lluch LLuch
Antoni Andreu Piris
Miguel Pila Ferragut
José Febrer Marí
Miguel Palliser Boned (Florit?)
José Truyol Monjo
Miguel Pila (Ferragut)
José Truyol (Monjo)
Jover (Juan Jover Triay)

personal de les forces armades, sota la
seva autoritat. El motiu era que el
govern de la República havia ordenat la
caducitat de totes les llicències. Hi havia
4 serenos i 4 guàrdies municipals.

Sereno
Sereno
Guàrdia municipal
Guàrdia municipal
Guàrdia municipal
Guàrdia municipal
Sereno
Sereno
Sereno
Sereno
Guàrdia municipal
Guàrdia municipal
Guàrdia municipal
Guàrdia municipal
Guàrdies
municipals

10-03-1934
53 anys.
42
32
49
52
38
34
59
30-04-1934

Contestació de l’alcalde a un ofici del
delegat del govern demanant l’edat i l
domicili dels guàrdies per la llicència
d’armes que es tramita.

Pagament de l’armament i vestuari dels
guàrdies, proveïdors:
Joan Moll, en nom de Shilling Sports
SA de Barcelona per pistoles i càpsules
(bales)...257 ptes.
Carretero, factura del 6/04/1934,
navilier del moto veler SA, ..2 ptes. per
1 paquet duit de BCN (pistoles)
Figuerola, factura del 20/03/1934, per la
confecció d’1 uniforme de llana per
Miguel Pila....30 ptes. i per botons de la
casa Terrès de Maó...4 ptes.
Lino Pons, factura del 24/03/1934 per:
1 gorra a José Truyol el 18/11/33...7,70
1 gorra a Jover el 10/03/34.....7 ptes
1 gorra a Miguel Pila el 15/03/34..7’70
Total de 22’40 ptes.
L’alcalde, en virtut de la Llei municipal
de 2/10/1877, nomena sereno interí amb
caràcter gratuït per cobrir les baixes del
servei que puguin sorgir.
Pagament de 133 pessetes a proveïdor
Figuerola, factura del 19/06/1934, per la
confecció de 4 uniformes de guàrdies:
Confecció de 4 uniformes...80’50 ptes.
Per botons i folres ..20’50 ptes.
Per botons de l’uniforme.....7’50 ptes.

49 Miguel Román Gelabert

Sereno interí

14-05-1934

---------

--------

30-06-1934

Juan Jover Triay
Ricardo Lluch (Lluch)
Miguel Pila (Ferragut)
José Febrer (Marí)
Mateixa relació de l’anotació
de 10-03-1934

Sereno
Sereno
Guàrdia
Guàrdia

30/06/1934

L’alcalde notifica a alguns guàrdies que
s’han de presentar al Jutjat de la ciutat
per declarar en un judici.

24/07/1934

Remissió de l’alcalde al delegat del
govern del llistat de guàrdies i serenos
que duen arma i fan funcions d’ordre
públic. Comprèn nom i llinatges, edat,
lloc de naixement i domicili.
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1935

Miguel Pila Ferragut
Jose Truyol Monjo
Miguel Palliser Florit
Juan Jover Triay
50 Rafael Marquès Sabater
Antonio Pons Torres
Antonio Andreu Piris
Narciso Romero Calvo
Ricardo Lluch Lluch
Ricardo Lluch Lluch
51 Joan Mascaró Pons
Narciso Romero Calvo

Agent (cap)
Algutzir
Guàrdia
Guàrdia
Guàrdia
Caporal de serenos
Sereno
Sereno
Sereno
Sereno
Guàrdia?
Sereno

1935
1935
6-02-1935

Narciso Romero Calvo

Sereno

7/02/1935

Narciso Romero Calvo

Sereno

8-02-1935

Miguel Pellicer (Palliser)
(Florit)

Agent policia mpal.

18-09-1935

Miguel Pila Ferragut
José Truyol Monjo
Miguel Palliser Florit
Juan Jover Triay
Rafael Marquès Sabater
Antonio Pons Torres
Antonio Andreu Piris
Narciso Romero Calvo
Ricardo Lluch Lluch
-------

Agent (cap)
Algutzir
Guàrdia
Guàrdia
Guàrdia
Caporal serenos
Sereno
Sereno
Sereno
-------

16-02-1936

-----------

-----------

13-03-1936

Rafel Marquès (Sabater)

Guàrdia Municipal

6/05/1936

Rafel Marquès Sabater

Guàrdia Municipal

5/06/1936

1936

Núm. foli 31 i 32. Casat.
Núm. foli 84. Casat. 35 anys.
Telegrama de la delegació del govern a
l’Ajuntament sol·licitant adreça del
sereno Narciso Romero per la llicència
d’armes.
Contestació de l’alcalde a la Delegació
Especial del Govern que sol·licitava
l’adreça del sereno, essent C/ Arc, 2.
La Delegació especial del Govern de la
República a Menorca expedeix llicència
d’arma curta de 1a classe al sereno.
Denúncia de l’alcalde remesa al jutge
municipal de l’agent de la policia
municipal per un tema de la seva
competència.
214,66 ptes.- Juliol, agost, setembre
150 ptes.- Juliol, agost, setembre
150 ptes.- Juliol, agost, setembre
150 ptes.- Juliol, agost, setembre
150 ptes.- Juliol, agost, setembre
115 ptes.- Juliol, agost, setembre
115 ptes.- Juliol, agost, setembre
115 ptes.- Juliol, agost, setembre
115 ptes.- Juliol, agost, setembre
Comunicat de l’alcalde al delegat del
govern, que s’han constituït els 12
col·legis electorals sense novetat.
Comunicat a alcalde del Comitè
d’Enllaç del Bloque Popular
Antifascista que faran una manifestació
pacífica que iniciaran a la Pl. De ses
Palmeres i recorrerà les principals vies.
Acabaran lliurant conclusions a l’alcalde
perquè ho comuniqui a la delegació del
govern de la república.
L’alcalde Sr. Juan López Aragonès,
comunica al comandant de la guàrdia
civil els insults que ha rebut per part
d’un particular perquè sigui denunciat.
Nomenament i presa de possessió amb
un sou de 1.800 pessetes anuals. Alcalde
Sr. Joan Mascaró.
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52 José Anglada Salord

Agent de policia

14-08-1936

53 Pedro Fedelich Mesquida

Agent de policia

14-08-1936

Miguel Román Gelabert

Sereno municipal

14-08-1936

Rafael Marquès Sabater

Guàrdia Municipal

14-08-1936

Guàrdies
municipals

31-08-1936

Guarda passejos

3-09-1936

Marquès (Rafel Marquès
Sabater)
Palliser (Miguel Palliser Florit)
Jover (Juan Jover Triay)
Pila (Miguel Pila Ferragut)

*Antonio Capó Fuxa

-----------

----------------

30-09-1936

Núm. 98, nomenament segons acord de
la comissió gestora pres en sessió del
13/08/1936.
Núm. 100, nomenament segons acord de
la comissió gestora pres en sessió del
13/08/1936.
Núm. 101, nomenament segons acord de
la comissió gestora presa en sessió del
13/08/1936. Nascut l’11/02/1893.
Natural de Ciutadella, domicili
Conqueridor, 18. El seu primer sou era
de 4.740 ptes./mes. Baixa del servei per
mort el 8/09/1962. El seu nét Santiago
Román Torres és policia des de
l’1/03/1990.
Núm. 102, nomenament segons acord de
la comissió gestora pres en sessió del
13/08/1936.
Pagament de proveïdors Lino Pons,
Carlos Figuerola i Magdalena Castell
(costurera) de 228’75 ptes. per
confecció i subministrament
d’uniformes:
Factura del 16/03/1936 de Lino Pons de
14 gorres i un galó platejat per als
vigilants d’arbitris
(consumers)....100’50 ptes.
Factura del 6/08/1936 de Carlos
Figuerola per la confecció i folres
d’uniformes de:
Marquès ...25 ptes. el 6/6/1936
Palliser......25 ptes. el 17/06/1936
Jover.........25 ptes. el 30/06/1936
Pila............25 ptes. el 6/07/1936
Botons uniformes.....19 ptes.
Total 124’45 ptes.
A Magdalena Castell 3’50 ptes. per
sargit.
Núm. 107, nomenament segons acord
de la Comissió Gestora pres en sessió
del 2/09/1936.
8/03/1940. Contestació de l’alcalde a
petició de la inspecció d’investigació i
vigilància sobre aquest guarda de
passejos que ja no treballa com a tal
(apareix a les relacions de personal de
l’Ajuntament dels anys 1937 i 1938).
Pagament al proveïdor Lino Pons per la
factura del 29/09/1936 del total de 73’35
ptes. pel següent:
5 gorres serenos....30 ptes.
4 gorres policies....24 ptes.
1 gorra guarda passejos....7 pts.
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Miguel Pila Ferragut
José Truyol Monjo
Rafael Marques Sabater
Pedro Fedelich Mesquida
José Anglada Salord
Antonio Pons Torres
Antonio Andreu Piris
Narciso Romero Barber
Miguel Román Gelabert
Miguel Pila Ferragut
José Truyol Monjo
Rafael Marquès Sabater
Pedro Fedelich Mesquida
José Anglada Salord
Antonio Pons Torres
Antoni Andreu Piris
Narciso Romero Calvo
Miguel Román Paula
*Rafel Gomis
*Pablo Gorrias Sureda
Antonio Capó Fuxa
Antonio Salord
Juan Faner
*Francisco Cabrisa
----Guàrdia municipal
Miquel Pila Ferragut
Rafel Marquès Sabater
Pedro Fedelich
José Truyol Monjo
Antoni Allès
Vigilància nocturna
(mort)
Antoni Andreu Piris
54 Miquel Román (Paula)
Narciso Romero (Calvo)
Passejos(paseos)
*Antonio Capó (Fuxà)

Agent (cap)
Algutzir
Guàrdia
Guàrdia
Guàrdia
Caporal serenos
Sereno
Sereno
Sereno
Agent policia (cap)
Algutzir
Guàrdia
Guàrdia
Guàrdia
Cabo serenos
Sereno
Sereno
Sereno
Faroler
Macer
Guarda passejos
Inspector policia
Jubilat (no cobra)
Sereno jubilat
Guarda passejos
Cabo serenos
Agent (cap)
Guàrdia
Guàrdia
Algutzir
Llacer interí
Caporal serenos
Sereno
Sereno
Sereno
Guarda passejos

1937

25/02/1937

5-01-1938
1938

5 galons daurats................3’20 ptes.
Segons s’ha pogut comprovar per una
gorra de sereno que pertanyia al sereno
Romero, aquesta es compon de: gorra de
color blau marí de forma rodona amb
visera de color negre. A la part superior
de la visera té la barballera de color
negre subjectada a la gorra per dos
botons daurats amb les lletres GM
gravades. Per damunt la barballera hi ha
un galó dorat (com a un cordó) que volta
la gorra. A la part frontal s’intueix que
portava una insígnia de forma
rectangular (probablement l’escut
municipal o l’escut de l’àguila).
214,66 petes.- Gener, febrer, març
186,50
186,50
217,60
217,60
200
186,50
186,50
186,50
Relació nominal dels empleats de
l’Ajuntament de Ciutadella

Ple, nomenament cabo de serenos
Relació de personal municipal.
214,66 pessetes i 150 ptes. subsidi
guerra.
150 pessetes i idem.
Idem
Idem.
122,66 pessetes i ídem
115 pessetes i 150 ptes. subsidi de
guerra.
105 pessetes i ídem
Ídem
Ídem
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Antoni Andreu Piris

Caporal serenos

7/01/1938

55 Juan Marès Mesquida

Sereno Municipal

9/02/1939

Miguel Palliser Florit
Jaime Bagur Camps
Jose Català Pons
Antonio Hernández Bosch
Bartolomé Llopis Riudavets
Ricardo Lluch Lluch
Juan Jover Triay
Narciso Romero Calvo
Miguel Román Gelabert
Juan Marès Mesquida
56 Bartolomé Llopis Riudavets

Guàrdia
Guàrdia
Guàrdia
Guàrdia
Algutzir
Caporal sereno
Sereno
Sereno
Sereno
Sereno
Algutzir mpal.

57 Antonio Hernández Bosch

Agent de policia
municipal

1/03/1939

58 Guillermo Belgrave
Marquès Mesquida

Cap de policia

1936-1939

*Antonio Capó (Fuxà)
*Rafael Gomis
Juan Faner Cavaller
Pedro Pons Capó

20/02/1939

Juan Marès Mesquida

Guarda passejos
Faroler
Sereno jubilat
Vigilant arbitris
jubilat
Policia interí

Miguel Pila Ferragut

Guàrdia municipal

1939

1/03/1939

22/02/1939

124,16 pessetes i idem.
L’Ajuntament el nomena en relació a
l’antiguitat per motiu de la mort de
l’anterior caporal de serenos, el Sr.
Antoni Pons Torres.
Entra per concurs amb plaça en
propietat prenent possessió l’1/03/1939,
amb un sou de 200 ptes./mes. Casat amb
Ana Ribot Bagur i domiciliat al C/ la
Palma, 5. Natural de Ciutadella; va
néixer el 30/08/1899.
196 ptes. abril
196
“”
“”
196
205
196
“”
“”
“”
Entra per concurs amb plaça interina
amb un sou de 4.740 ptes./mes. L’assolí
en propietat el 5/02/1953. Casat amb
María Gomila Rotger, li consten 5 filles
(Francisca, Maria, Magdalena, Gloria i
Pilar). Domiciliat al c/ Negrete, 29.
Natural des Mercadal; va néixer el
28/10/1893, fill de Miguel i Francisca.
Es jubilà l’1/11/1962.
Entra per concurs amb plaça en
propietat amb un sou de 200 ptes./mes.
Casat amb Ana Moll Torres; consta a
fill seu Cristòfol. Domiciliat al C/
Parres, 15. Natural de Ciutadella; va
néixer el 6/08/1900. Es jubilà
l’11/08/1965. El seu fill Mateu fou
oficial de policia.
Informe del Jutjat Militar, on diu que
aquesta persona vingué a Menorca com
a cap de policia a Ciutadella en aquest
període, potser com un cap polític o
comissionat. Potser explicaria el perquè
no figura cap caporal o cap en aquest
període.
Jutjat Militar, petició d’informes de
conducta dels relacionats que són
empleats municipals.

Ídem.
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José Truyol Monjo
Rafel Marquès Sabater
Pedro Fedelich Mesquida
*Antoni Allès
Antoni Andreu Piris
Narciso Romero Calvo
Miguel Roman Gelabert
59 José Piris
60 Lorenzo Bosch Mercadal

Algutzir
Guàrdia municipal
Guàrdia municipal
Llacer municipal
Cabo serenos
Sereno
Sereno
Sereno suplent
Sereno suplent

61 José Català Camps
62 Jaime Bagur Camps
*Antonio Capó Torres
*Pedro Mascaró Bagur
63 Juan Anglada Caules
*Fco. Piedrabuena Quintana
Miguel Palliser Florit
Ricardo Lluch Lluch
*Antonio Benejam Mir
*Juan Mascaró Pons
*Lorenzo Pons Pons
Juan Marès Mesquida
Antoni Hernández Bosch

Agent policia mpal.
Agent policia mpal.
Guarda passejos
Macer
Agent policia mpal.
Guarda passejos
Caporal policia
diürna
Caporal serenos
Guarda mpal. rural
Guarda mpal. rural
Guarda mpal. rural
Guàrdia mpal.
armat
Guàrdia mpal.
Armat
Guàrdia mpal.
armat
Macer/porter
Guarda mpal. rural
Macer/porter
Sereno
Agent mpal. armat
Algutzir/pregoner
Macer
Guàrdia municipal

Antonio Hernández Bosch
Pedro Mascaró Bagur
*Juan Anglada Caules
*Jaime Bagur Camps
Miguel Román Gelabert
Juan Socías Morro
65 Rafael Florit Sancho
66 José Barceló Sitges

67 Juan Socías Morro

Guàrdia Municipal

1/03/1939
1/03/1939
1/03/1939
1/03/1939
16/03/1939
27/04/1939
1/06/1939
1/06/1939
13/07/1939
13/07/1939
13/07/1939
1/05/1940
1/05/1940

Llibre de registre d’empleats mpals.
Sou de 200 ptes./mes.
Sou de 200 ptes./mes
Sou de 6,50 ptes. al dia.
Sou de 200 ptes./mes
Sou de 200 ptes./mes
Sou de 150 ptes./mes
Sou de 250 ptes./mes
Sou de 250 ptes./mes
Sou de 200 ptes./mes
Sou de 200 ptes./mes
Sou de 200 ptes./mes
Sou 2.400 ptes./any
Sou 2.400 ptes./any

1/05/1940

2.400 ptes./any

1/05/1940
1/05/1940
1/05/1940
18/051940
24/05/1940
4/09/1940
25/04/1940

2.400 ptes./any
2.400 ptes./any
2.400 ptes./any
2.400 ptes./any - Plaça en propietat
2.400 ptes./any
2.400 ptes./any
Entra per concurs el 9/02/1939, obté la
plaça de macer en propietat amb
possessió del càrrec el 16/03/1939.
Posteriorment, assoleix la de policia
(guàrdia municipal armat) on prengué
possessió l’1/05/1940. El sou que consta
a les dues places és de 2.400 ptes./any
(200 ptes. al mes). Era fadrí, domiciliat
al C/ Sant Joan, 24. Va néixer a
Ciutadella el 10/01/1901 i es jubilà el
10/01/1966. Morí el 18/07/1979 a l’antic
hospital (Geriàtric). Probablement fou el
policia més conegut, per la seva forma
“recta” de procedir. Ens deixà bastants
fotografies i records escrits.
Entrà per concurs en propietat. Casat
amb Catalina Marquès Riera (10-121926), li consta un fill, Arnaldo.
Domicili C/ M. Auxiliadora, 25. Va
néixer a Moscari de Selva el

23/05/1940
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Miguel Palliser Florit
Antonio Hernández Bosch
José Barcelo Sitges
68 Rafael Florit Sancho
Narciso Romero Calvo
Juan Jover Triay
Miguel Román Gelabert
Juan Marès Mesquida
Miguel Palliser Florit
Antonio Hernández Bosch

Caporal
Guàrdia
Guàrdia
Algutzir
Caporal sereno
Sereno
Sereno
Sereno
Caporal guàrdia
mpal.
Guàrdia mpal.

69 Antonio Salva Garau

Caporal guàrdia
mpal.

Antonio Hernández Bosch
Juan Jover Triay
Jose Barceló Sitges
Rafael Florit Sancho
Antonio Salva Garau
Ricardo Lluch Lluch
Narciso Romero Calvo
Juan Jover Triay
Miguel Román Gelabert
Juan Marès Mesquida
90 Pablo Cavaller Salord

Guàrdia
Guàrdia
Guàrdia
Guàrdia
Caporal
Caporal de sereno
Sereno
Sereno
Sereno
Sereno
Caporal guàrdia
mpal.
Sergent “
“

Guàrdia municipal
Paulín Cavaller Salord

1940

23/01/1941

1/06/1941

1941

1/06/1943

10/08/1918. Es jubilà voluntàriament el
8/09/1978. Consta una felicitació
d’Alcaldia per una detenció.
245 ptes.- octubre
196
“”
158
205
196
“”
“”
Carpeta d’informes al Jutjat on
denuncien un particular per haver venut
10 Kg. de sèu de porc a preu desorbitant
de 20 ptes./Kg.
4.200 pessetes/any

294 ptes.- octubre
“”
“”
“”
351,15 ptes.- novembre
205 ptes.- abril
196 ptes.- abril
“”
“”
“”
Entra per concurs amb plaça interina de
caporal que consolida en propietat el
8/05/1947, amb un sou de 6.300
ptes./mes (possiblement 3.600
ptes./mes). Posteriorment l’1/07/1952
assolí la plaça de sergent (el primer del
cos). Casat en primeres núpcies amb
Fca. Marquès Gener (morí el
25/05/1965) i casat en segones núpcies
amb Catalina Marquès Enrich.
Domiciliat al C/ Martorell, 41. Fills:
Juana, Antònia i Lluís. Jubilat el
31/01/1980. Va néixer a Ciutadella el
25/09/1919.

El seu avi matern, Antoni Salord
Gonyalons, fou inspector en cap del Cos
(va entrar al Cos interinament el
17/09/1891 i va anar ascendint de
categoria; consta jubilat d’inspector
l’any 1937, encara que probablement es
jubilà al principi dels anys 30). Sembla
que morí l’any 1957 als 92 anys d’edat.
1943-1946 ? Relació de personal (hi manca
determinar l’any exacte)
Naix. 25/12/1919, sou 417,52 ptes/.mes
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Antoni Hernández Boch
Juan Jover Triay
José Barceló Sitges
Juan Socias Morro
Rafel Florit Sancho
Joaquin Rodríguez Méndez (?)
Bartolomé Llopis Riudavets
Juan Marès Mesquida
Ricardo Lluch LLuch
Antoni Andreu Piris
Narciso Romero Calvo
Miguel Román Gelabert
Jaime Casalí Moll (?)
(?) No és probable que fossin
policies o serenos.
----------

Naix. 6/08/1900, sou 376,45 ptes./mes
Naix. 25/11/1892, sou 393,54 ptes./mes
Naix. 10/01/1901, sou 376,45 ptes./mes
Naix. 18/08/1918, sou 349,37 pts/mes
Naix. 16/09/1876, sou 376,45
Naix. 15/07/1880, sou 204,01
Naix. 28/10/1894, sou 376,45
Naix. 30/08/1899, sou 376,45
Naix. 7/10/1901, sou 393,54
Naix. 16/05/1884, sou 393,54
Naix. 29/08/1902, sou 393,54
Naix. 11-02-1893, sou 376,45
Naix. 12/05/1915, sou 349,37

Reglament de
guàrdia municipal

27-09-1944

Inspector guàrdia
municipal
Guàrdia municipal
Guàrdia municipal
Presó (cárcel)
municipal

12-12-1944

Paulín Cavaller Salord

Cap guàrdia
municipal

3/06/1946

Paulín Cavaller Salord
Ricardo Lluch LLuch

Cap de guàrdia
mpal.
Guàrdia municipal

24/09/1946

Paulín Cavaller Salord
Juan Marès Mesquida
Narciso Romero Calvo

Caporal de policia
Sereno
Sereno

6-12-1946

Pablo Cavaller Salord
91 Juan Anglada
José Barceló (Sitges)
--------

12/03/1946

Ple en sessió del 27/09/1944. S’aprova
el reglament pel qual s’ha de regir la
guàrdia municipal d’aquesta corporació.
Alcalde, el Sr. Conrado Arguimbau
Amengual.
Denúncia de 2 guàrdies de la inspecció
de la guàrdia municipal a dues botigues
de comestibles per vendre la llet a preu
superior de l’establert per l’Alcaldia.
Manament de presó del Jutjat Comarcal
de Ciutadella per ingressar un pres a la
presó municipal durant 35 dies d’arrest
menor a l’esmentat centre.
Petició en nom de la plantilla de Policia
demanant un augment de sou per la poca
retribució que perceben i que els obliga
a tenir treballs secundaris. A Maó
cobraven un sou inicial de 400 pessetes.
Anotació de l’alcalde manuscrita que
diu que ho passarà a l’estudi de la
Comissió d’Hisenda el 5/06/1946.
Informe del cap de la guàrdia municipal
demanant a l’alcalde l’expulsió del
guàrdia municipal Ricardo LLuch
LLuch per incompliment del seu deure
en considerar que ha abandonat les
seves obligacions durant el servei de nit.
Carpetes ordre públic. Any 1946
El 6 de desembre de 1946 compareix
Lorenzo Coll Coll, propietari de
l’establiment Rosa Bar. Alcalde Sr. Juan
Gelabert Caules i secretari de
l’ajuntament Sr. Joaquin Alique
Sánchez; arran d’un escàndol públic del
Sr. Paulino Cavaller Salord, caporal de
policia, vestit de paisà i altres, van
consumir begudes i van cantar dins el
local, se’ls cridà l’atenció per part del
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propietari del bar i van obeir.
El mateix dia, l’alcalde fa comparèixer
per separat els dos serenos que van
actuar, Sr. Juan Marès Mesquida i Sr.
Narciso Romero Calvo. Aquests diuen
que dia 3 del corrent estaven a punt de
cantar (l’hora, a la una manco quart),
havent-se trobat els dos i estant a punt
d’anar-se cadascun a la seva
demarcació, quan van sentir un escàndol
al C/ Sant Francesc, provocat per uns
esvalotadors que pegaven coces a les
portes. Que els van perseguir i en van
conèixer un, però els van fugir. Que els
van seguir fins al citat bar i els va sortir
el caporal de policia, el Sr Cavaller, de
paisà, i els va demanar novetats, sense
que poguessin dir res més.
92 Guillem Capó Riudavets

Guàrdia Municipal

1/10/1949

Bartolomé Llopis Riudavets
*Antonio Benejam Mir
*Juan Mascaró Pons

Guàrdia mpal.
Guarda mpal. rural
Guarda mpal. rural

7/02/1953

93 José Ferrer Camps

Vigilant arbitris
Policia Municipal

1/02/1954

Guàrdia Municipal

1/07/1955

94 Rafel Gorrías Mir

En aquesta data per nomenament
d’Alcaldia entra com a interí al cos. El
5/02/1953 assoleix la plaça en propietat.
El 10-07-1953 tenia 43 anys. Casat amb
Juana Galmès Barber (+7/10/1964).
Domicili a la Pl. Born (Generalíssimo),
9. Permís d’arma per a una casa al c/
Puríssima (antic domicili). (Diari El
Vigía Católico?) Es jubilà el
18/01/1975. Va néixer a Ciutadella el
18/01/1910.
Data en què assoleix la propietat
*No es poden considerar policies.
L’1/04/1930 consta com a vigilant
d’arbitris (consumer). L’1/02/54 assolí
la plaça de policia. Casat amb Maria
Massanet, fou pare de 12 fills. Vivia al
C/ Sor Àgueda, 25. Natural de
Ciutadella, va néixer el 21/08/1902 i
morí el 22/02/1963. Es jubilà
l’1/11/1962.
En aquesta data va entrar com a interí.
Assolí en propietat la plaça el
13/03/1957. El 4/07/1968 va ser
nomenat preferent de la secció nocturna
de la Policia, amb el distintiu d’un galó
vermell a l’uniforme. Casat amb M.
Lluïsa Orfila Gomila, vivia al C/ Alaior,
6 . Tingué 4 filles, la petita, Mª Ángeles
fou policia del 8/12/1981 fins al 1983.
Rafel va néixer a Ciutadella el
20/03/1916.
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95 Antoni Allès Mercadal

Policia municipal

30/08/1963

96 Miquel Roman Quintana

Policia municipal

30/08/1963

97 Domingo Jover Calafell

Algutzir
Policia municipal

30/10/1963
4/10/1966

98 Mateu Hernández Taltavull

Policia municipal
Caporal Guàrdia
Mpal.

8/07/1965

99 Juan Llabrés Rodríguez

Policia Municipal

4/02/1966

99 Antonio Monjo Pons

Policia municipal

6/05/1967

Data en què consta al llibre registre
d’empleats municipals de l’època que
assolir la plaça en propietat. El seu pare
havia estat llacer municipal, per tant, la
gent el coneixia com “Es perrero”. Era
un policia molt conegut per la seva
peculiar forma molt graciosa de dirigir
el trànsit dalt el pòdium instal·lat a la
plaça d’Artrutx.
Data en què consta al llibre de registre
d’empleats municipals de l’època que
assolí la plaça en propietat. Era un
policia molt famós i tothom el coneixia
com “Es Xulo”. Era cosí del sereno
Miquel Roman Gelabert, avi de Santi
Roman Torres, actualment policia.
Primer fou alguatzil municipal i després
policia.
Fill i pare de policies. El seu pare fou
Domingo Jover Triay i el seu fill Joan
Jover Bosch. També un nebot seu és
policia, José Jover Florit.
Entrà per concurs i amb plaça en
propietat. Ascendí a l’època del cap
Vendrell a caporal. Casat amb Margarita
Mercadal Fedelich. Tingué una filla,
Auxiliadora. Vivia a la Pl. Federico
Pareja, 52. Natural de Ciutadella, va
néixer l’11/08/1927. El seu pare era
Antoni Hernández Bosch, que també fou
policia.
En aquesta data entrà com a policia
contractat fins que ocupà plaça en
propietat el 4/10/1966. Casat amb
Margarita Mercadal Fedelich, viu al C/
General Morera. Té 5 fills (Bartolomé,
Juan, Esperança, Carlos i Óscar). Va
néixer a Ciutadella l’11/10/1931. Es
jubilà l’any 1996 a l’edat reglamentària i
a dia d’avui segueix gaudint de la seva
merescuda jubilació. Molta gent el
coneix per tots els anys que va anar
davant la comitiva del dia des Be, cosa
que li agradava molt i cada any
demanava voluntari, a pesar que no es
pagava ni es compensava cap hora.
Hi va accedir interinament, fins al
14/09/1968, en què assolí la plaça en
propietat. Casat amb Pilar Pons Marquès
tingué una filla, M. Pilar. Vivia al
Passatge Sindicats. Va néixer a
Ciutadella el 4/05/1940. Dos nebots seus
foren policies als anys 90, Carlos i
Antònia Anglada Pons.
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100 Francisco Boch Torres

Policia municipal

6/05/1967

101 Juan Pons Fullana

Policia Municipal

6/05/1967

102 Lorenzo Camps Sureda

Policia Municipal

6/05/1967

103 Rafel Mesquida Marquès

Policia Municipal

1/09/1970

104 Cristóbal Bonet Benejam

Policia Local

1/01/1973

105 Cristòfol Riudavets Pons

Policia Local

01/10/1979

106 Víctor Manuel Chacopino
Ramos

Policia Local
Inspector

01/10/1979

Comença com a interí fins que obtingué
en propietat la plaça el 14/09/1968.
Casat amb Mercedes Ibàñez López,
tingué 3 fills, Paquita, José i Daniel. Va
néixer a Ciutadella el 12/01/1932. Als
any 80 demanà excedència per passar a
l’empresa privada, on establí un negoci
molt conegut entre els menorquins.
Comença com a interí fins a assolir en
propietat la plaça el 14/09/1968. Casat
amb M. Teresa Fraga, tingué 4 fills:
Josep Joan, Mariano, Catalina i M.
Teresa. Vivia al C/ Glossador Vivó. Va
néixer a Ferreries el 29/12/1929. Una
filla seva, Cati, actualment és oficial de
policia. Va entrar al cos el desembre de
l’any 1981.
(1/09/1967, segons el llibre de registre
d’empleats de l’època). Començà
d’interí fins ocupar en propietat la plaça
el 14/09/1968. Casat amb Marta Canet
Arguimbau, tingué 3 fills: Bartolomé,
Juana i Carolina. Visqué al C/ Mercadal.
Va néixer a Ciutadella el 22/01/1929.
Interí, fins que ocupà en propietat la
plaça el 31/12/1971. Casat amb
Francisca Capó Mercadal, tingué dos
fills. Va viure al C/ Martorell. Nascut a
Ciutadella el 18/05/1935.
Començà la seva carrera com a policia,
contractat fins que assolí la plaça en
propietat l’1/12/1973. Casat amb
Josefina Egea Rodríguez, tingué 4 fills
(David, +Miquel, +Alberto, Ignasi).
Nascut a Ciutadella el 7/03/1949; en
l’actualitat és el policia més veterà en
actiu del cos, a punt de complir els 40
anys de servei.
Començà la seva carrera com a policia
local. Nascut a Ferreries el 25/07/1953.
Actualment està en segona activitat com
a agent administratiu dins l’Àrea de
Governació.
Començà la seva carrera com a policia
local. Nascut a Sevilla l’11/12/1953.
Va ascendir a caporal i va cobrir com a
cap accidental en diverses ocasions la
direcció del Cos. El 26/03/1990 va
ascendir a sergent i fou nomenat cap del
Cos. El 7/11/1991 va ser ascendit a
inspector i fou cap de la Policia Local
fins a l’any 2002. Després segueix com
a inspector dins el Cos de la Policia
Local, i és nomenat l’any 2005 en
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107 Francisco Martínez
Rodríguez

Policia Local

01/10/1979

108 Manuel Vendrell Puñet

Sergent de Policia
Local

15/12/1979

109 Ramon Roses Roca

Policia Local

110 Lluís Morera Peña

Policia local

01/03/1983

111 Catalina Pons Fraga

Policia Local

01/12/1981

112 Maria Portella Coll

Policia local

01/12/1981

113 Margarita Tatavull Bosch

Policia local

01/12/1981

114 M. Àngels Gorrias Orfila

Policia local

01/12/1981

115 Juan Francisco Bosch
Pons
116 Javier Comas Ibañez

Policia local

01/08/1983

Policia local

01/08/1982

117 Javier Jurado Serrano

Policia local

01/08/1982

comissió de servei per la CAIB com a
coordinació de formació de l’EBAP a
Menorca.
Començà la seva carrera com a policia
local. Nascut a Sabadell (Barcelona) el
20/04/1954. L’any **** , per fer una
permuta amb un membre de la Guàrdia
Urbana de Barcelona. Actualment es
troba jubilat. El seu germà és oficial de
la policia, José Martínez Rodríguez.
Va ingressar a la Guàrdia Urbana de
Barcelona el 07/02/1966. I, ja com a
sergent en aquest municipi, va ser captat
per assumir la direcció del Cos de la
Policia Municipal de Ciutadella, on va
venir com a sergent el 15/12/1979. Va
estar en el càrrec de cap de la Policia
Local fins a l’any 1988, quan va decidir
tornar a treballar a la Guàrdia Urbana.
Nascut a Barcelona el 10/06/1943.
Actualment jubilat, passa la seva vida
entre les seves dues ciutats, Barcelona i
Ciutadella.
Va venir de la Guàrdia Urbana. Permutà
el servei amb Lluís Morera Peña.
Va venir de la Guàrdia Urbana de
Barcelona per una permuta, va causar
baixa per defunció el 22/02/1994.
Va ingressar com a policia local.
Nascuda a Ciutadella el 2/08/1963. El
2/04/1990 va ascendir a oficial.
Actualment es troba en segona activitat i
desenvolupa funcions d’oficial
administrativa a l’Àrea de Governació.
El seu pare fou policia, Joan Pons
Fullana
Va ingressar com a policia local.
Nascuda a Ciutadella el 6/12/1962.
Actualment es troba en situació de
segona activitat com a agent
administrativa dins els Cos.
Va ingressar com a policia local i el 15
/06/1983 va decidir abandonar el cos.
Filla de Rafel Gorrias Mir, que fou
policia durant molts d’anys a Ciutadella.
Va ser policia local fins al 16/12/1984
que abandonar el Cos.
Va ingressar com a policia local. Va fer
permuta per anar a la Guàrdia Urbana
l’1/03/1992. Actualment es troba retirat
per un accident en acte de servei.
Va ingressar com a policia local. Va
ascendir a oficial el 2/04/1990. Va estar
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118 Joan Gorrias Pons

Policia local
Sergent en cap de
Bombers Menorca

119 Luís Sánchez Medina

Policia Local
Subinspector

120 Tomàs Gornès Monjo

Policia Local
Bomber

121 José Luís Bosch Ovalle

Policia Local
Sergent en cap dels
Bombers de Maó

122 Purificación Sànchez
Medina

Policia Local

1/06/1987

123 José Ribas Cladera

Policia Local
Oficial

1/06/1987

124 Francisco Riudavets Coll

Policia Local

1/06/1987

125 Juan Bosco Martí Marquès Policia Local

1/06/1987

126 Marc Moll Marquès

Policia Local

1/06/1987

127 Vicente Vaquero Piña

Policia Local

1/06/1987

17/11/1984

de sergent en cap de la Policia Local de
Ferreries des de l’any 1991 fins al 2001.
Actualment està en actiu a la Policia
Local de Sant Cugat del Vallès.
Va ingressar com a policia local. L’abril
de 1990 va anar a fer el curs de bomber i
va ingressar als bombers del Consell
Insular de Menorca. Actualment té el
càrrec de sergent e cap dels bombers del
CIME. És nebot de Rafel Gorrias Mir,
que fou policia a Ciutadella.
Va ingressar com a policia local. El
novembre de 1994 va ascendir a oficial.
I l’octubre del 2007 va ascendir a
subinspector. Actualment desenvolupa
aquest càrrec com a responsable del
Departament de Trànsit i Serveis
Especials del Cos. La seva germana
també és policia, na Puri Sánchez
Medina.
Va ingressar com a policia local.
L’agost de 1989 va anar a fer el curs de
bomber i va ingressar als bombers del
Consell Insular de Menorca, on
actualment segueix treballant.
Va ingressar com a policia local.
L’octubre de 1990 va anar a fer el curs
de bomber i va ingressar als bombers
del Consell Insular de Menorca.
Actualment és sergent en cap del parc
núm. 1 dels bombers del CIME situat a
Maó.
Va ingressar com a auxiliar de
temporada l’1/06/1987. Després de
diverses temporades, va aconseguir la
plaça d’agent el febrer de 1991.
Actualment es troba en actiu. El seu
germà és subinspector, Lluís Sánchez
Medina.
Va ingressar com a auxiliar de
temporada l’1/06/1987. Va ascendir a
oficial l’1/04/1992. Actualment està en
actiu com a responsable del Gabinet de
Gestió i planificació adjunt a la Direcció
del Cos.
Va ser auxiliar de temporada per uns
mesos dins el Cos de la Policia Local.
Va ser auxiliar de temporada per uns
mesos dins el Cos de la Policia Local.
Des de fa molts d’anys està ordenat com
a sacerdot.
Va ser auxiliar de temporada per uns
mesos dins el Cos de la Policia Local.
Va ingressar com a auxiliar de policia
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Inspector en cap de
la PL de Maó
128 Bartolomé Martínez
Villalonga

Policia Local

19/06/1987

129 Juan Bosco Rodríguez
Anglada
130 Nicolás Solé Rodinevich

Policia Local

01/05/1988

Policia Local

01/05/1988

131 José Sanz Albadalejo

Policia Local

01/06/1988

132 José Jover Florit

Policia Local

22/07/1988

133 Maria José Anglada
Mercadal
134 José Antonio Calvo
González

Policia Local

01/06/1988

Policia Local
Oficial

19/01/1989

135 Antoni Anglada Salord

Policia Local
Oficial

06/03/1989

136 Elena Gómez Guas

Policia Local

06/03/1989

137 Joaquín Salvador Sánchez

Policia Local
Oficial

06/03/1989

138 Gabriel Mesquida Allés

Policia Local

06/03/1989

139 José Antonio Martínez
Rodríguez

Policia Local
Oficial

06/03/1989

140 Francisco Anglada Moll

Policia Local

06/03/1989

141 Juan José Juan Sancho

Policia Local

06/03/1989

local. Va ingressar a la Policia Local de
Maó el 1988, i actualment és l’inspector
en cap de la Policia Local de Maó.
Va començar com a auxiliar de
temporada. Actualment es troba en
actiu.
Va ser auxiliar de temporada per uns
mesos dins el Cos de la Policia Local.
Va ser auxiliar de temporada per uns
mesos dins el Cos de la Policia Local.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en situació de
segona activitat a l’Àrea de Governació.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu. El seu avi
era sereno, Joan Jover Triay; un conco
seu també fou policia, Domingo Jover
Calafell; i té un cosí policia, Joan Jover
Bosch.
Va ser auxiliar de temporada per 2
estius dins el Cos de la Policia Local.
Va ingressar com a policia local.
L’1/02/1993 va ascendir a oficial.
Actualment es troba en actiu com a
oficial responsable del districte centre
depenent del departament de proximitat.
Va ingressar com a policia local. L’abril
del 1997 va ascendir a oficial.
Actualment es troba en actiu com a
oficial responsable del Gabinet
Administratiu de Suport adjunt a la
Direcció del Cos.
Va ser policia local de Ciutadella fins a
l’1/01/1992 que va decidir anar a un
altre municipi.
Va començar com a policia local. Va
ascendir a oficial l’11/10/2007.
Actualment es troba en actiu com a
oficial de districtes turístics i medi
ambient. Està casat amb la policia Pilar
Olives Pérez.
Va ser policia local fins al 5/02/1990,
quan va abandonar el Cos per anar al
Cos de bombers del CIME.
Va començar com a policia local. Va
ascendir a oficial el 28/01/1999.
Actualment es troba en actiu com a
oficial de districtes urbans. És germà de
Francisco Martínez Rodríguez, qui fou
policia.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ser policia local interí fins al
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142 Miguel Serra Pons

Policia Local

06/03/1989

143 Jaime Guardiola Medina

Policia Local

06/03/1989

144 Rafael López Barranco

Policia Local

06/03/1989

145 Vicente Antonino
Domínguez

Oficial Cap Policia
Local

02/05/1989

146 Ignasi Camps Marquès

Policia Local
Inspector en cap del
Cos

1/06/1989

147 Emilio Pulido Carrillo

Policia Local

01/06/1989

148 Juan José Jover Bosch

Policia Local

01/03/1990

149 Francesc Pallicer Pons

Policia Local
subinspector

01/03/1990

150 Santiago Roman Torres

Policia Local

01/03/1990

151 Juan Victoria Barrera

Policia Local

01/03/1990

152 Xavi Martos Albis

Policia Local

01/01/1991

153 Pilar Bosch Ovalle

Policia Local

01/01/1991

154 Miguel Álava Lobo

Policia Local

01/01/1991

155 José Luís Taltavull Sanz

Policia Local

01/01/1991

31/01/1990, quan va decidir abandonar
el Cos.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com policia local.
Actualment es troba en actiu.
Fou nomenat oficial en cap interí, era
metge i va ser contractat per substituir
l’anterior cap, el sergent Vendrell.
Posteriorment fou substituït pel cap
Chacopino. Va patir una malaltia
degenerativa per la qual finalment morí.
Havia finalitzat el seu contracte en data
del 31/01/1990. En aquest cas la
categoria d’oficial era superior a la
denominació actual d’oficial, que és
caporal.
Va ingressar com a auxiliar de
temporada. Va obtenir plaça d’agent
l’1/03/1990. Va ascendir a oficial
l’01/02/1993, a sergent el 16/09/1994, a
inspector en cap l’1/06/2002.
Actualment en actiu, segueix de cap de
la Policia Local.
Va ser auxiliar de temporada per uns
mesos dins el Cos de la Policia Local.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu. És net del
sereno Juan Jover Triay i fill del policia
Domingo Jover Calafell. El seu cosí
també és policia, en José Jover Florit.
Ascendí a oficial el febrer del 2004 i
posteriorment a subinspector el febrer
del 2006. Ocupà el càrrec de
subinspector responsable del Dept. de
Prevenció i Seguretat.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu. És nét del
sereno Miquel Roman Gelabert.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en segona activitat
a l’Àrea de Serveis Socials.
Va ingressar com a policia local interí
fins que va canviar a un altre municipi.
Va ingressar com a policia local interí
fins que va canviar a un altre municipi.
El seu germà també fou policia, Josep
Lluís Bosch Ovalle.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Ascendí a oficial el 2005 i,
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Subinspector

156 Juan José Barea Angulo

Policia Local
Oficial

01/01/1991

157 Juan José Lòpez Carbonell

Policia Local
Inspector

01/07/1991

158 Joaquin Dot Marco

Policia Local

23/03/1992

159 Francisco Marquès
Mercadal

Policia Local

06/04/1992

160 José Marquès Mercadal

Policia Local

06/04/1992

161 Carlos Anglada Pons

Policia Local interí

20/06/1990

162 Miquel Ametller Pons

Policia Local
Oficial

20/07/1992

163 Antonio Mascaró Gomila

Policia Local

20/07/1992

164 Antonia Anglada Pons

Policia Local
interina

23/07/1992

165 Carlos Victoria Barrera

Auxiliar de policia

20/06/1990

166 Antoni Cladera Barceló

Policia Local
Oficial

23/03/1995

posteriorment, a subinspector el juny de
2009. Actualment és el responsable del
Dept. de Proximitat.
Va començar com a policia local. Va
ascendir a oficial el 02/06/2009.
Actualment es troba en actiu com oficial
d’atestats de trànsit.
Va començar com a policia local a Maó.
Va ser oficial en cap de la Policia Local
de Ferreries des de 1989 i fins al 1991.
Va venir com a oficial de Ciutadella el
juliol de 1991. Va ascendir a sergent el
06/12/1991. Va ascendir a inspector el
14/01/1994. Va anar de cap a Sant
Llorenç de Cardassar i actualment està
d’inspector a Capdepera.
Va començar com a membre de la
Guàrdia Urbana de Barcelona
l’1/07/1977. Va fer permuta i va venir a
la Policia Local on actualment es troba
en actiu.
Va començar com a policia local.
Actualment es troba en segona activitat.
Actualment són 3 germans al Cos: ell,
Josep i Llorenç Marquès Mercadal.
Va començar com a policia local.
Actualment es troba en actiu a l’Àrea de
Serveis Socials. Germà dels policies
Francisco i Llorenç Marquès Mercadal
Va començar com a auxiliar, el 1992 va
ser policia interí fins al març de 1994,
quan deixà el Cos.
Nebot del policia Antoni Monjo Pons.
Va començar com a policia local. Va
ascendir a oficial el 07/05/2001.
Actualment es troba en actiu com a
oficial d’atestats de Trànsit. El seu
germà és policia, Joan Ametller Pons; i
la seva germana, Dolors, n’és des
Mercadal.
Va començar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va treballar interinament fins al març de
1994.
Neboda del policia Antoni Monjo i
germana de Carlos Anglada Pons.
Va ser auxiliar de policia uns mesos,
fins que va anar a un altre municipi com
a policia interí.
Germà de Juan Victoria Barrera, policia
en 2a activitat.
Va ingressar com a policia local. Va
ascendir a oficial el 2002. Actualment
està en segona activitat com a policia
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167 José Benejam Martorell

Policia Local
Oficial

23/03/1995

168 Domingo Tobías Parra

Policia Local

16/06/1995

169 Ramón Silvela Capó

Policia Local

07/02/1990

170 José Luis Quintana
Fernández
171 Antonio Pons Ortiz

Policia Local

29/03/1993

Policia Local

07/05/1997

172 Miguel Moll Gener

Policia Local
Oficial

20/05/1997

173 José Rafael Pascual
Pascual

Policia Local
Oficial

15/05/1997

174 Jaime Ramis Mascaró

Policia Local

02/03/1998

175 Jaume Picó Genestar

Policia Local

02/05/1998

176 Llorenç Marquès
Mercadal

Policia Local

01/05/1998

177 Pilar Olives Pérez

Policia Local

21/06/1998

178 Alfonso Rodríguez
Fernández
179 José Florit Garcia

Policia Local

01/05/1999

Policia Local

01/05/2000

180 Diego Pastrana Huguet

Policia Local
Oficial

01/05/2000

181 Gabriel Pons Valls

Policia Local

24/08/2000

182 Francisco Català Company Policia Local

08/05/2001

183 Víctor Seguí Quetglas

08/05/2001

Policia Local

tutor.
Va ingressar com a policia local. Va
ascendir a oficial l’11/10/2007 i
actualment és responsable de la Unitat
Nocturna depenent del Departament de
Seguretat.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en segona activitat
a l’Àrea d’Urbanisme.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ser un policia turístic per dos mesos,
fins que al mes de juliol se’n va anar a
treballar as Castell.
Va ingressar com a policia local. Va
ascendir a oficial l’11/10/2007.
Actualment és responsable d’una secció
de la Unitat de Prevenció i Seguretat
depenent del Departament de Seguretat.
Va ingressar com a policia local. Va
ascendir a oficial el 06/02/2004.
Actualment és responsable d’una secció
de la Unitat de prevenció i seguretat
depenent del Departament de Seguretat.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu. Germà
dels policies Francisco i Josep.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu. Casada
amb l’oficial Joaquín Salvador Sánchez.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local. Va
ascendir a oficial el 02/06/2009 i
actualment és responsable de la Unitat
Nocturna depenent del Departament de
Seguretat. La seva germana és policia,
Marga.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu. El seu
germà és en Guillem, també policia.
Va ingressar com a policia local. Va
demanar excedència per anar al Cos de
la Policia Local de Felanix.
Va ingressar com a policia local.
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184 Guillem Pons Valls

Policia Local

08/05/2001

185 José Pieres Marquès

Policia Local

02/10/1995

186 José Luís Ferrer Rotger

Policia Local

08/05/2001

187 Juan Carlos Muñoz
Fernández
188 José Rodríguez Calero

Policia Local

21/05/2001

Policia Local

15/05/2004

189 Raul Rodríguez Gil

Policia Local

14/05/2004

190 Francisco Torrente
Caracuel

Policia Local

15/05/2004

191 David Fernández Canet

Policia Local

15/05/2004

192 Francisco Samaniego
Gomila

Policia Local

10/05/2005

193 Josep Grevol Juvany

Policia Local

10/05/2005

194 Jesús Pieres Marquès

Policia Local

10/05/2005

195 Manuel Sánchez Jaen

Policia Local

10/05/2005

196 Ruben Martínez Mascaró

Policia Local
Turístic

10/05/2005

197 Cèsar Gutierrez Fernàndez

Policia Local

10/05/2005

198 Miguel Pavón Mohino

Policia Local
Turístic

10/05/2005

199 Juan Luis Gener Guillem

Policia Local

12/05/2005

200 Daniel Arroyo Martí

Policia Local
Turístic

21/06/2005

201 EriKa Cenizo Díaz

Policia Local
Turístic
Policia Local

21/06/2005

202 David del Río Hontalba

01/05/2006

Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu. Germà de
Gabriel, també policia.
Va ingressar com a policia local, venia
del Cos de la Policia Local de Ferreries.
Actualment es troba en actiu. Germà de
Jesús.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local. Va fer
una permuta i el març del 2008 va
abandonar el cos.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu. Germà de
Ramón Torrente, policia des Mercadal.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local, venia
del Cos de la Policia Local d’Alaior.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local, venia
del Cos de la Policia Local des Migjorn
Gran. Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local, venia
del Cos de la Policia Local de Ferreries.
Actualment es troba en actiu. És germà
de José Pieres, policia.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu. Fill de
l’oficial José Martínez Rodríguez.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu en el Cos
de la Policia Local des Migjorn Gran.
Va ingressar com a policia local, venia
del Cos de la Policia Local des Migjorn
Gran. Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local, venia
del Cos de la Policia Local de Maó.
Actualment es troba en actiu.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Actualment es troba a la Policia Local
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203 Miguel Morales Becana

Policia Local
Turístic
Policia Local
Turístic
Policia Local

01/05/2006

206 Macarena Triguero Rincón Policia Local

07/06/2007

207 Miquel Coll Marquès

Policia Local

01/05/2006

208 Antonio Pons Català

Policia Local

01/05/2006

209 Josep Pons Mascaró

Policia Local

01/05/2006

210 Juan Ramón Torrente
Caracuel

Policia Local

01/05/2006

211 David Melià Jimenez

Policia Local
Turístic
Policia Local interí

07/06/2007

213 Lluis Matesans Ramis

Policia Local
Turístic

14/05/2008

214 Marc Oliver Burang

Policia Local
Turístic

14/05/2008

215 Maria Carmen Martínez
Zanoguera

Policia Local
Turístic

14/05/2008

216 Julian Fernández de Mora
Pons

Policia Local
Turístic

14/05/2008

217 Jaime Pérez Pérez

Policia Local
Turístic

14/05/2008

218 Francisco Alonso Prados

Policia Local
Turístic

14/05/2008

204 Javier Gutierrez Pulido
205 Juan Ametller Pons

212 Albert Salido Pons

01/05/2006
12/11/2008

01/05/2008

des Castell.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local, venia
del Cos de la Policia Local d’Alaior.
Actualment es troba en actiu. És germà
de l’oficial Miquel Ametller.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local. Destí
PL Sevilla.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Actualment es troba a la PL de Ferreries
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Actualment es troba a la Pl de Ferreries
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Actualment a la PL de Es Mercadal
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Actualment a la PL des Mercadal.
Germà de Francisco Torrente, policia.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Procedent de Mallorca, actualment
exerceix a aquesta illa.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Procedent de Mallorca actualment
exerceix en aquesta illa.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Procedent de Mallorca actualment ja no
exerceix en aquesta illa.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Procedent de Mallorca, actualment
exerceix a aquesta illa.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Procedent de Mallorca, actualment
exerceix a aquesta illa.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Procedent de Mallorca, actualment
exerceix a aquesta illa.
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219 Kuros Makhani Farahani

Policia Local
Turístic

14/05/2008

220 Jaime Simonet Monserrat

Policia Local
Turístic

20/06/2008

221 Juan Pedro Oliver Benitez

Policia Local
Turístic

14/05/2008

222 Margarita Gaimundi
Gomila
223 Juan Manuel Ramos
Ramos

Policia Local
Turístic
Policia Local

20/06/2008

224 Nadal Mir Vila

Policia Local
Alumne en
pràctiques

08/06/2009

225 Miguel Martínez Montes

Policia Local

01/05/2008

226 Margarita Pastrana Huguet Policia Local
Turístic

20/06/2008

227 Alonso López Pardal

18/05/2011

Policia Local

17/11/2008

Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Procedent de Mallorca, actualment
exerceix a aquesta illa.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Procedent de Mallorca, actualment
exerceix en aquesta illa.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Procedent de Mallorca, actualment
exerceix en aquesta illa.
Va ingressar com a policia local.
Actualment es troba en actiu.
Va ingressar com a policia local, amb
una permuta venia del municipi de
Sanlúcar de Barrameda, i va tornar a
partir amb una permuta a Mojácar el
2011.
Va ser policia en pràctiques per uns
mesos dins el Cos de la Policia Local.
Procedent de Mallorca, actualment
exerceix en aquesta illa.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local.
Actualment es troba a la PL de Es
Migjorn.
Va ser policia turístic per uns mesos
dins el Cos de la Policia Local. És
germana de l’oficial Diego Pastrana
Huguet.
Va ingressar com a policia local per una
permuta, venia del Cos de la Policia
Local de Mojácar. Actualment es troba
en actiu.

ARXIUS I DOCUMENTS CONSULTATS:
•

RELACIÓ NOMINAL DE SERENOS I POLICIES DEL LLIGALL ORDRE
PÚBLIC DE L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL (AHM)

•

LLIBRES D’ACTES DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA (a
partir de 1852)

•

DOCUMENTS DEL JUTJAT MILITAR (AHM)

•

DOCUMENTS DEL JUTJAT COMARCAL I DEL JUTJAT MUNICIPAL
(AHM).
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•

RELACIÓ NOMINAL DE SERENOS I POLICIES, I D’ALTRES
DENOMINACIONS ANTERIORS*, EXTRETES DEL LLIGALL DE PLETS
DEL JUTJAT COMARCAL. ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL.

•

REGISTRE DELS TÍTOLS EMPLEATS I DEPENDENTS DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA (6/07/1852-29/08/1864 i fulls fins al
14/12/1891).**

•

REGISTRE DE TÍTOLS DE MESTRES NACIONALS I EMPLEATS (de l’109-1908 al 20-11-1936)

•

ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL (documents de relacions d’empleats i
de nòmines, i documents del Jutjat Militar)

•

LLIBRE
DE
REGISTRE
D’EMPLEATS
MUNICIPALS
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA (del 1939 al 1984)

•

ARXIU DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE CIUTADELLA (de 1984 a
l’actualitat)

DE

RELACIÓ DELS CAPS DE POLICIA DE CIUTADELLA
Pedro Mercadal i Seguí

Guarda de passejos i
encarregat de la Policia
Urbana i Rural

27/01/1862

José Gómez Romero

Cap de Policia Urbana

19/02/1872

Guillermo Moll
Mercadal

Cap de Policia Urbana

1881

Antonio Salord
Goñalons

Inspector de Policia
Municipal

Miguel Pila Ferragut

Agent (cap)

1-09-1898

1923

Ple en sessió de la data: “Seguidament
l’ajuntament va acordar anomenar Juan Salord i
Rotger Guarda municipal de policia urbana i
rural d’aquesta ciutat i el seu terme, sense sou, i
a Pedro Mercadal i Seguí, Guarda de passejos i
encarregat de la policia urbana i rural d’aquesta
ciutat i el seu terme, amb un sou anual de 1.500
reals de velló anuals i que expedissin els
corresponents títols”. L’alcalde era el Sr. Pedro
Martorell i Olives.
Pren possessió del càrrec amb un sou de 600
pessetes anuals.
A partir d’aquesta data consta com a cap. A un
document del jutjat figura com a casat l’any
1886. Apareix denunciant atropells de l’ordre
públic el 6/04/1886. També figura a la relació
de personal que ha de portar armes de l’any
1888. Només en tenim notícies fins l’any 1892
on apareix a documents del jutjat comarcal com
a zelador de policia, desprès ja no surt a cap
relació de personal ni altre document dels
consultats.
Fou inspector en cap del Cos (va entrar al Cos
interinament el 17/09/1891 i va anar ascendint
de categoria; consta com a jubilat d’inspector
l’any 1937, encara que probablement es jubilà
al principi dels anys 30). Sembla que va morir
l’any 1956 als 92 anys.
Un del seus néts fou en Paulín Cavaller Salord,
sergent en cap del Cos.
L’any 1923 consta que forma part del cos com
agent. L’any 1938 ja consta com a cap, càrrec
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Guillermo Belgrave
Marquès Mesquida

Cap de Policia

1936-1939

Miguel Palliser Florit

Caporal de Policia i cap

1940

Antonio Salva Garau

Caporal de Policia i cap

1941

Juan Socias Morro

Caporal i cap

23/05/1940
1943

Pablo Cavaller Salord

Caporal Guàrdia Mpal.
Sergent Guàrdia Mpal.
i Cap de policia.

1/06/1943

Manuel Vendrell Puñet

Sergent de Policia
Cap

15/12/1979

Vicente Antonino
Domínguez

Oficial en cap de la
Policia Local

02/05/1989

que sembla provisional amb un sou de 214,66
pessetes / mes i 150 pts subsidi guerra. La
darrera notícia que en tenim és del 22/03/1939,
desprès ja no apareix com a membre del cos.
Informe del Jutjat Militar, on diu que aquesta
persona vingué a Menorca com a cap de Policia
a Ciutadella en aquest període, potser com un
cap polític o comissionat. Potser explicaria per
què no figura cap caporal o cap en aquest
període.
Núm. 55. en la data 10-11-1930 ha pres
possessió del càrrec, anomenat per la Junta
Qualificadora d’aspirants a destins públics de
Madrid.
Natural d’Alaior. L’any 1940 consta casat, de
39 anys i domiciliat a Ciutadella a la Pl.
Generalíssim,15. Obtenir plaça en propietat
d’algutzir al Jutjat de Maó i posteriorment entra
de policia a Ciutadella fins el juliol del 1936
que fou destituït fins el febrer del 1939 que fou
reposat al seu càrrec.
Sabem que guanyava 4.200 pessetes a l’any. No
apareix a massa documents, per tant suposem
que el seu pas pel cos va ser curt.
Entra per concurs en propietat. Casat amb
Catalina Marquès Riera (10-12-1926), consta
un fill, Arnaldo. Domicili C/ Mª Auxiliadora,
25. Va néixer a Moscari de Selva el 10/08/1918.
Es jubilà voluntàriament el 8/09/1978. Consta
una felicitació d’alcaldia per una detenció. Suplí
la mancança d’un cap anomenat com a tal fins
que arribar en Paulin Cavaller.
Entra per concurs amb plaça interina de caporal,
que consolida en propietat el 8/05/1947, amb un
sou de 6.300 ptes./mes (possiblement 3.600
pte./mes). Posteriorment, l’1/07/1952 assolí la
plaça de sergent (el primer del cos). Casat en
primeres núpcies amb Fca. Marquès Gener
(morí el 25/05/1965) i casat en segones núpcies
amb Catalina Marquès Enrich. Domiciliat al c/
Martorell, 41. Fills: Juana, Antònia i Lluís.
Jubilat el 31/01/1980. Va néixer a Ciutadella el
25/09/1919.
El seu avi matern, Antoni Salord Gonyalons,
fou inspector en cap del cos.
Va ingressar a la Guàrdia Urbana de Barcelona
el 07/02/1966. I ja com a sergent en aquest
municipi, va ser captat per assumir la direcció
del Cos de la Policia Municipal de Ciutadella,
on va venir com a sergent el 15/12/1979. Va
estar en el càrrec de cap de la Policia Local fins
a l’any 1988, quan va decidir tornar a treballar a
la Guàrdia Urbana. Nascut a Barcelona el
10/06/1943, actualment jubilat, passa la seva
vida entre les seves dues ciutats, Barcelona i
Ciutadella.
Fou nomenat oficial en cap interí; era metge i
va ser contractat per substituir l’anterior cap, el
sergent Vendrell. Posteriorment fou substituït
pel cap Chacopino. Va patir una malaltia
degenerativa, a causa de la qual finalment morí.
Havia finalitzat el seu contracte en data del
31/01/1990. En aquest cas, la categoria d’oficial
era superior a la denominació actual d’oficial,
que és caporal.
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Víctor Manuel
Chacopino Ramos

Policia Local
Caporal
Sergent
Inspector en cap

01/10/1979

Ignasi Camps Marquès

Policia Local
Oficial
Sergent
Inspector en cap del
Cos

01/06/1989

Començà la carrera com a policia local. Nascut
a Sevilla l’11/12/1953.
Va ascendir a caporal i va cobrir com a cap
accidental en diverses ocasions la direcció del
Cos. El 26/03/1990 va ascendir a sergent i fou
nomenat cap del Cos. El 07/11/1991 va ser
ascendit a inspector i fou cap de la Policia Local
fins a l’any 2002. Després seguí com a
inspector dins el Cos de la Policia Local, i és
nomenat l’any 2005 en comissió de servei per la
CAIB com a coordinador de formació de
l’EBAP a Menorca.
Va ingressar com a auxiliar de temporada. Va
obtenir plaça d’agent l’1/03/1990. Va ascendir a
oficial l’1/02/1993, a sergent el 16/09/1994, a
inspector en cap l’1/06/2002. Actualment en
actiu, segueix de cap de la Policia Local.

RELACIÓ DE CAPORALS DE SERENOS
Miquel Piris Jover

Caporal dels serenos

24/02/1889

Zacarías Arguimbau i
Llabrès

Caporal dels serenos

1/08/1892

Valentín Pérez

Caporal dels serenos

1893-1894

Andreu Triay Simó

Caporal dels serenos

11/07/1897

Jaume Cortès Gener

Caporal dels serenos

7-05-1919

Juan Barber Gener

Caporal dels serenos

1923-1924

Antoni Pons Torres
(àlies Pallaresa)

Sereno
Caporal dels serenos

7-05-1919

Denúncia per atemptat a agent de l’autoritat.
L’any 1888 figura a un registre del jutjat com a
casat. Més endavant, el mateix any figura com a
viudo amb l’edat de 59 anys (núm. foli 91V,
94). Posteriorment figura a un llistat del
personal que ha de portar armes de foc datat el
25/05/1888. La darrera notícia que en tenim és
de l’any 1893/1894 on consta com a vigilant
nocturn amb un sou de 90 pessetes el mes de
maig.
Comunicat de l’alcalde acctal. Que, en virtut de
l’apartat segon, segona disposició de l’article 74
de la Llei municipal, nomena caporal de serenos.
Tan sols apareix a una relació de personal
d’aquell bienni. Entenem que el seu pas pel cos
de serenos va ser molt breu.
OP 365 L’alcalde remet al Jutjat Municipal de
Ciutadella un detingut, fet pel caporal de serenos
Andrés Triay. Es tracta d’un sabater, fadrí i de
25 anys; detingut per cridar, cantar, esvalotar i
insultar les senyores que presenciaven una
serenata davant el Casino (...). En trobar-se a
prop del Dipòsit Municipal de Detinguts de la
pl. des Born, són testimonis dels insults a l’agent
municipal els serenos Jaime Cortès i Cayetano
Picó.
Núm. 27, en data 27 de maig de 1915 va ser
nomenat caporal dels serenos i va prendre
possessió del càrrec el dia 29 del mateix mes.
Tan sols apareix a una relació de personal
d’aquell bienni. Entenem que el seu pas pel cos
de serenos va ser molt breu.
Núm. 29, en data 27 de maig de 1915 va ser
nomenat sereno i va prendre possessió del càrrec
en data 29/05/1915. Consta com a mort en una
llista del servei de l’any 1938. Fou caporal de
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Antoni Andreu Piris

Caporal dels serenos

7/01/1938

Ricardo Lluch Lluch

Caporal dels serenos

1/07/1931
1939

Narciso Romero Calvo

Caporal dels serenos

1940

serenos entre els anys 1933 i 1938.
Es veu que el nom del sereno "Pallaresa" era
Antoni Pons Torres, nascut el dia 9 de març de
l’any 1877. (Era el padrí de la sogra de Pau
Gener, el qual ens ha cedit la informació).
Disposam d’una fotografia, quasi segur que està
feta ben bé al final del segle XIX o molt al
principi del segle XX.
Hi ha publicada una altra fotografia de Pallaresa
al llibre "Las Fiestas de San Juan de Ciudadela",
editat per Bankunión l'any 1980; a la pàgina 61,
d’acompanyant el dia des Be al Palau Vigo.
L’Ajuntament l’anomena en relació a
l’antiguitat per motiu de la mort de l’anterior
caporal de serenos, el senyor Antoni Pons
Torres.
Núm. 66. nomenat per la junta qualificadora
d’aspirants a destins públics. L’any 1939 consta
com a casat de 38 anys i domiciliat al C/
Cervantes, 54 de Ciutadella. Consta com a
caporal de la policia nocturna (Serenos).
L’1-08-1932 va accedir per concurs. Neix el
29/08/1902 a Jerez de los Caballeros (Badajoz).
Casat amb Francisca Mesquida Anglada, fills
Patricio i Gabriel. Baixa per jubilació 29-081967. Fitxa arxiu administratiu municipal. Fou
el darrer caporal de serenos abans de la
unificació amb el cos de policia que consta als
documents consultats.

APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE CAPORALS I SERENOS PEL PLE
MUNICIPAL
Ajuntament de Ciutadella de Menorca
• Sessió del 14 de desembre de 1863
«El Sr. Alcalde va manifestar a l'Ajuntament que el dia 12 del mateix s’havien rebut de
Barcelona els 66 fanals que es tenien encarregats per a l’enllumenat públic d’aquesta
població, així com també el petroli, tubs i altres estris que pertanyen a aquests fanals,
per la qual cosa l'Ajuntament va acordar que aquests fanals anessin col·locats als llocs i
paratges designats a aquest efecte, i que el 1r de gener proper s’encenguessin per vegada
primera, continuant l’enllumenat tots els dies que no fes lluna. Sent indispensable
encarregar a persones intel·ligents encendre i cuidar aquests fanals, els salaris dels quals
implicarien una despesa de consideració, i atesos els avantatges que han d’experimentar
aquests habitants de la institució de serenos, els quals, de pas tindran al seu càrrec els
fanals, essent insignificant el gravamen que causessin als fons municipals, a causa de la
consideració al producte de les cuestacions que servirà per pagar dels sous que se’ls
assenyali, l'Ajuntament acordà la creació de serenos i el nomenament de dos d’ells fins
a veure el resultat de les qüestions. Proposats pel Sr. President alguns subjectes per a
l’acompliment de tal càrrec, va ser acordat per l'Ajuntament nomenar i va
nomenar serenos Antonio Mayans i Florit i Rafael Marquès i Gener. Sent igualment
indispensable tenir els citats serenos un coneixement exacte de les obligacions que els
pertoquen, l'Ajuntament va acordar que se subjectessin a la següent instrucció» [A
l’acta, segueixen 20 articles d’instruccions].
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“INSTRUCCIONES QUE DEBEN OBSERVAR EL CABO Y SERENOS DE LA
CIUDAD DE CIUDADELA
(Aprobadas en sesión del 14 de diciembre de 1863)

1. Tendrá obligación cada sereno de encender los faroles de su respectivo distrito
al toque de la oración, y cuidar de su limpieza y aseo.
2. Los serenos están a las ordenes del Cabo en todo lo que les mande y se
presentaran a las horas que se les mande en las casas del Ayuntamiento a fin de
recibir de aquel las señas u ordenes que se les dieren, desde cuyo punto se
repartirán a sus respectivos distritos pasando antes lista dicho cabo.
3. Rondaran cada uno por su distrito des de las nueve en invierno y las diez en
verano, dando la voz de “Alabado sea Dios”, y anunciando el tiempo y la hora
á cada setenta pasos. Se retiraran al toque de maytines del Convento de Santa
Clara, reuniéndose en la Casa Consistorial para dar parte al Cabo de lo que
hayan notado digno de atención.
4. Irán armados con un chuzo, llevando además un farol que les servirá para
registrar las puertas de las casas, avisando á sus dueños en el caso de
encontrarlas forzadas ó abiertas.
5. Siempre que sean llamados por algún vecino de su respectivo distrito que se
halle a su cuidado deberán acudir é ir donde les mandase, como es avisar al
médico, comadre, confesor, sacristán lego para el viático ó extremaunción, ir á
la botica, etcétera, en cuyos parajes les abrirán á cualquier hora, vendiéndoles
cuanto pidieran como si fuesen los mismos nuncios de la policía municipal.
6. Evitaran que se altere el sosiego público con gritos, cantos, toques de guitarra
ni otros instrumentos. Los que cometieren cuales actos y no se abstuvieren de
ellos á la primera intimación del sereno, serán conducidos á la cárcel en clase
de detenidos, dando parte al Cabo y éste al señor Alcalde. Únicamente
permitirán las serenatas que se den con permiso escrito del señor Alcalde hasta
la hora que él mismo hubiese señalado.
7. En el caso de observar que se comete algún robo, procurarán evitarlo, y con el
auxilio de los serenos inmediatos, á quienes harán la correspondiente seña,
detener y conducir a la cárcel á sus autores, dando parte al Cabo para que éste
lo ponga en noticia del señor Alcalde.
8. También evitaran los incendios, y en caso de haberlos, avisaran sin pérdida de
momento con expresión de calles y casa, y luego que lo oigan los serenos
inmediatos lo repetirán, haciendo lo mismo los restantes, en términos que
contemporáneamente se divulguen la noticia por toda la ciudad. Lo propio
deberán practicar en caso de algún alboroto, dando parte inmediatamente á la
Guardia Civil y al Cabo para que éste la de al señor Alcalde.
9. Al encontrar abierta alguna taberna, botillería, aguardentería ó bodegón, ó sin
estarlo observases que hay gente reunida, hagan salir inmediatamente a ésta y
cerrar aquella, dando parte al Cabo y éste al señor Alcalde para que impongan
al dueño del establecimiento de diez a sesenta reales de vellón.
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10. Celarán con la mayor actividad el cumplimiento de los bandos de policía
urbana vigentes dando parte al Cabo de las infracciones que noten para el pago
de la correspondiente multa. Los perros que vaguen por la población serán
muertos en el acto.
11. Deberán recoger todo pasquín ó cualquier otro papel que advirtieren fijado sin
el permiso de la autoridad correspondiente, y lo entregaran al Cabo para que
éste lo entregue al señor Alcalde.
12. Cuando los Serenos encontraren alguna persona fijando tales papeles o in
fraganti cometiendo algún delito, deberán detenerla y conducirla a la cárcel,
dando parte al Cabo para que éste lo verifique al señor Alcalde.
13. El Sereno que pierda algunos de los útiles, ó que por conocido descuido lo
rompa, pagará el reemplazo y lo mismo del farol que rompiere al tiempo de
limpiarlo ó encenderlo.
14. El Sereno que no ponga en los faroles el petróleo que se le entregue se le
descontará por la vez primera una mesada y en caso de reincidencia será
despedido.
15. Deberán los Serenos acudir los días que se les designen a tomar el petróleo al
punto y a las horas que se les marque.
16. El Cabo de Serenos pasará mensualmente revista de los faroles y enseres
debiendo dar parte al Alcalde ó á la Comisión del Ramo del estado en que se
hallan.
17. Siempre que se encuentren tres o cuatro Serenos reunidos, fuera de los casos
que sean necesario para el cumplimiento de su misión se les exigirá la multa de
cuatro reales vellón a cada uno.
18. Cuando el señor Alcalde lo juzgue conveniente, los Serenos deberán alternar en
el desempeño de sus funciones, en los cuatro distritos en que se halla dividida la
ciudad.
19. Los Serenos podrán hacer una cuestación semanal por sus respectivos distritos.
20. Además del cumplimiento de éstas instrucciones quedan obligados los Serenos a
desempeñar todos los encargos que les hagan el Ayuntamiento y el Alcalde
durante el día, como dependientes suyos, en todo lo relativo a sus atribuciones.”

*****

Fet a Ciutadella de Menorca el 28 de Setembre de 2012.

Francesc Pallicer Pons
Subinspector de Policia Local
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