El Ple de l’Ajuntament d’Inca, reunit en sessió ordinària del dia 28 de novembre
de 2019 i amb dictamen previ de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets
Socials, reunida en sessió ordinària de dia 18 de novembre de 2019, adoptà
per unanimitat l’acord per incoar l’expedient per declarar Fill Il·lustre d’Inca el
Sr. Marc Ferragut Fluxà.
Així mateix, en aquell acord s’incloïa també el nomenament de la Sra. Alice
Weber com a regidora ponent instructora i del Sr. Àngel García Bonafè com a
regidor fiscal de l’esmentat expedient de declaració de Fill Il·lustre, d’acord amb
l’article 20 del Reglament de protocol, honors, distincions i premis d’aquest
Ajuntament.
Posteriorment, i també segons s’estableix a l’article 21 del Reglament de
protocol, honors, distincions i premis, es féu pública l’adopció d’aquest acord en
el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, a la premsa local i provincial, i en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (núm. 167, de 12 de desembre de 2019) per
tal que les persones interessades poguessin presentar les al·legacions que
considerassin adients.
Cal tenir en compte que en data 13 de maig de 2020, el Sr. Àngel García
Bonafè presentà escrit de renúncia a actuar com a fiscal en l’esmentat expedient,
per la qual cosa es procedí a nomenar com a nou fiscal el Sr. Sebastià Oriol Díaz,
per acord de Ple de 28 de maig de 2020. L’acord també incloïa aixecar la
suspensió de la tramitació de l’expedient, atès que la seva continuació no
afectava les mesures sanitàries i de prevenció establertes arran de la COVID-19 i
no s’observava cap objecció perquè l’expedient seguís el seu curs, i que el fiscal,
el ponent i la família del Sr. Marc Ferragut Fluxà havien manifestat la seva
conformitat al respecte, en virtut de l’apartat 3 de la disposició addicional tercera
de l’esmentat RD 463/2020, de 14 de març.
Finalment, atès l’informe favorable del Consell Municipal de Cultura, reunit en
sessió ordinària de data 6 de juliol de 2020, la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Formació i Esports, reunida en sessió ordinària del dia 13 de juliol de
2020, acordà aprovar la present proposta de la Batlia i elevar-la, en forma de
dictamen, a la consideració del Ple per a la seva aprovació; així mateix, s’hi
establí que la data de realització del Ple extraordinari protocol·lari fos el dia 27
de juliol de 2020 a les 19.30 hores. Per això, i d’acord amb l’article 21 de
l’esmentat Reglament, segons el qual l’expedient conclòs haurà de romandre a
disposició dels regidors almenys deu dies abans de realitzar la sessió plenària
en la qual s’hagi d’adoptar la resolució definitiva, que tindrà lloc el dia 27 de
juliol de 2020, des de la Secretaria General d’aquest Ajuntament es fixà el dia
17 de juliol de 2020 com a data en què l’expedient s’havia de concloure.
Per tot això,
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PROPOSTA DE BATLIA PER DECLARAR FILL IL·LUSTRE D’INCA EL SR.
MARC FERRAGUT FLUXÀ

Havent rebut, doncs, aquesta Batlia (article 21 del Reglament de protocol,
honors, distincions i premis) els informes definitius per declarar Fill Il·lustre
d’Inca el Sr. Marc Ferragut Fluxà emesos pel regidor ponent i pel regidor fiscal,
respectivament, i tenint en compte que no s’han formulat al·legacions al
nomenament;
Vist l’informe favorable emès per la secretària de l’expedient, segons el qual
s’han complert tots els tràmits prevists en el Reglament de protocol, honors,
distincions i premis pel que fa a la declaració de Fill Il·lustre o Filla Il·lustre;
Tenint en compte els mèrits del Sr. Marc Ferragut Fluxà, els quals queden
degudament especificats en els informes de la regidora ponent i del regidor
fiscal (documents inclosos en l’expedient de nomenament);
Aquesta Batlia té l’honor de proposar a l’Ajuntament d’Inca en ple, reunit per a
aquesta ocasió en sessió especial extraordinària, que adopti l’acord per
declarar Fill Il·lustre d’Inca el Sr. Marc Ferragut Fluxà.
Inca, 13 de juliol de 2020
El batle president
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