ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT
D’INCA EN DATA 12 DE JUNY DE 2019
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ASSISTENTS
BATLE PRESIDENT
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REGIDORS
Sra. María del Carmen Osés Ramos
Sr. Sebastián Oriol Díaz
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Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sra. M. José Fernández Molina
Sr. Antoni Peña Mir
Sr. Felipe Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sra. Alice Weber
Sra. Maria Antònia Sancho Tomás
Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Francisco José Verdejo Pérez
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca
SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés
TRESORER ACCIDENTAL:
Sr. Miquel Batle Vallori
NO HI ASSISTEIXEN:
Sr. Rafael Torres Gómez
Sra. Margarida Horrach Beltrán
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), essent les 12.00 hores del dia
12 de juny de 2019, es reuneix
l’Ajuntament en ple, en primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte, per tal de realitzar la sessió
extraordinària sota la Presidència del Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.
Actua com a secretari accidental Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte, i hi assisteixen l’interventor Sr.
Antoni Cànaves Reynés i el tresorer
accidental Sr. Miquel Batle Vallori.

Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE MAIG DE
2019
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l'Acta
esmentada.
Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 30 de maig de 2019, que
s’aprova per unanimitat dels regidors presents (18).
El Sr. Batle obre un torn de paraula per a tots aquells regidors i regidores que vulguin
intervenir.
El Sr. Rodríguez diu que són devuit anys i el primer que vol és agrair a la ciutat d'Inca la
confiança dipositada en la gestió, sobretot a la gent que en algun moment els ha votat.
Expressa que ha fet feina amb ganes tant si estava a l’oposició com a l'equip de govern,
amb il·lusió. Espera, sobretot aquests darrers quatre anys, haver aportat alguna cosa al
món de la cultura, que és l’àrea que li ha tocat gestionar. Vol recordar els batles que ha
tengut durant aquests 18 anys: Pere Rotger, Rafel Torres, Virgili... i tenir un record per als
companys que en algun moment, en tota la història del PSM, de MÉS, del BLOC... han
estat amb ells, se n'acomiada. Els diu que segurament vendrà algun dia a veure'ls i a
saludar-los, no gaires, perquè veu que els plens es faran molt llargs, però continua dient
que algun dia sí que vendrà.
Afegeix que, encara que se’n vagi de la política municipal, ell continuarà fent feina amb el
seu equip, amb l'equip de MES per Inca, estant al darrere, donant una mà en tot allò que
faci falta i essent-hi com a mínim en aquesta propera legislatura, després ja es veurà.
Vol manifestar el seu agraïment al Sr. Batle i als companys, i continua dient que, si ha
fallat o agreujat a algú durant aquest quatre o devuit anys, demana disculpes públiques
cap a la gent que es pugui haver sentit agreujada, tant regidors com gent del poble o els
que siguin.
El Sr. Rodríguez mostra el seu agraïment als funcionaris, amb qui en tot moment –i ell en
particular– ha trobat una porta oberta i una ajuda, sobretot en els primers anys en què
arribà a l’Ajuntament i desconeixia com funcionava tot; tothom li va donar una mà per
ajudar perquè el vaixell anàs cap endavant. Expressa que la veritat és que amb
l’experiència ja no és tan necessari, però sí que és cert que l'ajuda dels funcionaris resulta
vital perquè tot tiri endavant. No només són els polítics els qui treuen endavant la tasca de
l'Ajuntament, sinó que és fonamental l'ajuda dels qui hi ha presents aquí, com també dels
administratius, la brigada, la Policia, de tothom... Vol tenir un record per a ells també
abans d'acabar les seves paraules.
El Sr. Batle dona la paraula al Sr. Tortella.
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El Sr. Tortella comença dient que quatre anys passen molt aviat. El primer comentari que
vol fer és per als treballadors municipals, que creu que són l’autèntic motor de
l’Ajuntament, ja que sense ells cap de les seves "quimeres" seria possible, i són els que
aporten l’eficàcia a l'Ajuntament d'Inca.
Aquests quatre anys li han servit per conèixer un poquet més l’engranatge de la ciutat. Per
a ell és un honor poder formar part d'aquesta sala, d'aquesta corporació. Està molt agraït.
De la mateixa manera vol tenir un recordatori a tots els membres del Partit Popular de
l’oposició, ha estat un gust conèixer-los i poder discutir amb ells, i ha estat un gust també
poder arribar a acords i poder votar conjuntament moltes de coses pel bé de tots.
Evidentment, li fa ganes fer un recordatori per a tot l'equip de govern. Han estat un equip
de govern molt nombrós, molt diferent, molt variat, amb molts de punts de vista diferents,
ja no només a dins un grup municipal, sinó entre tots.
Vol recordar també els dos membres que varen deixar l'equip de govern, que varen esser
Francisca Barceló i Biel Frontera. Comenta que, amb Biel Frontera, varen anar a escola
junts i que han tornat a acabar un altre cop junts a l'aula, és a dir, es varen trobar d'una
altra manera avui en dia, i sobretot –i si li ho permeten–, li agradaria fer una consideració
molt important al seu grup municipal, amb el qual ha fet feina més estretament; durant
aquests quatre anys, a part de ser companys de partit polític, de grup municipal, s'han
convertit en amics i de vegades fins i tot en família. Dona les gràcies per tot a tots i desitja
molta sort als qui continuen, molta sort als que entraran i també els desitja tots els encerts
que puguin tenir, que segur que seran per a tots els ciutadans d'Inca.
Seguidament el Sr. Batle dona la paraula a la Sra. Tarragó.
La Sra. Tarragó diu que no pot evitar recordar per què va entrar en política, suposa que
era perquè tenia un marcat esperit crític i, com que criticava tant i volia tants de canvis,
algunes persones es varen fixar en ella i la convidaren a participar. Recorda que d'això ja
fa dotze anys. Quan va esser dedins i va conèixer com funcionava tot, els engranatges, la
burocràcia de l'Administració, etc., pensà moltes vegades que seria bo que tots els
ciutadans tenguessin l'oportunitat, en qualque moment de la seva vida, d’entrar i poder
conèixer com funciona realment tot, ja que de vegades un voldria que les coses anassin a
una velocitat molt més ràpida del que realment permeten les lleis, les ordenances, etc.
Amb això el que vol dir és que del seu pas per la política hi ha hagut moltes coses que ha
pogut fer i moltes altres que s'ha quedat amb les ganes de fer. Però això és allò bonic,
conèixer la ciutat i adonar-se'n que no hi ha punts i a parts, és a dir, l'experiència dels que
se'n van de la primera línia creu que l'han de posar a disposició dels que continuen en
primera línia, però fent feina cadascú des del seu respectiu partit polític, i això és el que li
agradarà més a ella fer amb Fèlix, especialment perquè té poca experiència, només
d'aquests quatre anys i des de l'oposició, que és una experiència molt diferent.
Continua dient que és un honor per a ella haver estat regidora durant aquests dotze anys i
que el millor de tot i allò que més li ha agradat ha estat l’afecte de la gent del poble d'Inca,
que és una cosa que l'acompanya. Afirma que aquests dotze anys li han permès conèixer
la ciutat d'una manera diferent, que no hauria conegut si no l’hagués viscuda des de
l'Ajuntament, perquè hi ha moltes parts que com a ciutadana es desconeixen.
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La Sra. Tarragó continua exposant que dins l'Ajuntament òbviament ja tothom ha donat les
gràcies als funcionaris, sense ells diu que res és possible, i és fantàstic poder-los donar
les gràcies perquè, a part de consells, de feina, ha trobat gent sempre a punt per ajudar
en el que fos possible, i de tota la gent que ha conegut aquí aquests dotze anys la veritat
és que es queda amb l'amistat.
Comenta que es poden tenir punts de vista molt diferents, però que amb tots ha trobat un
punt d'amistat, de simpatia; una vegada que alguns continuïn, siguin regidors o no, doncs
mantindran aquesta relació, per tant, ella no vol dir adéu, vol dir fins ara, i per a qualsevol
cosa que els pugui servir als que continuen els convida a comptar amb ella.
El Sr. Batle demana si hi ha més intervencions i el Sr. Ferretjans pren el torn de paraula.
El Sr. Ferretjans comença dient que ja s'han dit paraules molt sentides, molt emotives. Diu
que la seva experiència, respecte a Paco Verdejo i a ell, es redueix només a quatre i dos
anys respectivament, però deixen una bona "penyora", que saben que defensarà els drets
dels ciutadans, així com els defensaran tots ells. Dona moltes gràcies en nom de tots per
la seva amistat, per haver-los conegut, i expressa que ha estat un plaer poder servir el
poble d'Inca. Reitera els agraïments i desitja que els vagi bé als que continuen.
El Sr. Batle demana un fort aplaudiment per a tots i cada un dels regidors i regidores.
Afegeix que no és que els deixin, perquè es continuaran veient i convivint en aquesta
ciutat a la qual tan dignament tots han servit, els uns des de l'oposició, els altres des de
l'equip de govern.
Fa menció a Maria Antònia, a Jaume, a Toni, a Antelm, a Paco, a Antonia, a Rosa i als
altres companys del grup municipal del Partit Popular, els dona les gràcies per la seva
feina i per la seva entrega, i sobretot per esser com són, perquè explica que avui en dia,
de persones que vulguin deixar de banda hores de la seva família, de les seves nits, de la
seva vida quotidiana per dedicar-la als altres, n'hi ha poques, i més complicat encara en el
món de la política. Per això els vol donar moltíssimes gràcies i dir-los que sàpiguen que
aquí són per allò que hagin de menester, i que segurament en el futur tendran molts
d'encerts i els desitja moltíssima sort a tots.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les dotze hores
i trenta minuts (12.30 h) del dia 12 de juny de 2019, de la qual s’estén la present acta, que
jo, el secretari accidental, certific.
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