Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2022/1

El Ple

Ordinària

Data

27 / de gener / 2022

Durada

Des de les 19.30 fins a les 21.00 hores

Lloc

Sala de plens

Presidida per

María del Carmen Oses Ramos (Batllessa
Accidental)

Secretari

Guillermo Corró Truyol

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i cognoms

Hi assisteix

43142128Q

Antoni Cànaves Reynés

NO

X1483059L

Alice Weber

SÍ

43063537Q

Andreu Caballero Romero

SÍ

78198711E

Andrés Gili Vizcaíno

SÍ

78215405H

Andrés Sánchez García

SÍ

41520283Q

Antoni Peña Mir

SÍ

42974124G

Antònia Maria Sabater Martorell

SÍ

78202823V

Francisco Pol Alorda

SÍ

43030793R

Félix Sánchez Díaz

SÍ

43050727V

Gregorio Ferrà Frau

SÍ

41458283R

Helena Cayetano Gómez

SÍ

Codi Validació: 5Z266T7ASEFR9TE35QEJ6ECPR | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 14

Tipus de convocatòria

Número: 2022-0001 Data: 25/02/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

VIRGILIO MORENO SARRIO (2 de 2)
Batle
Data Signatura: 25/02/2022
HASH: 25ae324726f33f1505737317033c35c6

CARLOS MENA RIBAS (1 de 2)
Secretari accidental
Data Signatura: 25/02/2022
HASH: 6de699f9d72d1adc03828b035bffc6e0

ACTA

78215761Y

Maria Antònia Pons Torrens

SÍ

43056297K

María José Fernández Molina

SÍ

43141283E

María del Carmen Oses Ramos

SÍ

43234862Z

María del Mar Navarro Reguillo

SÍ

43062019Q

Miguel Ángel Cortés Ramis

SÍ

43141376T

Sebastià Oriol Díaz

SÍ

76023824S

Sonia Francisca Franco Ruiz

SÍ

43077939C

Virgilio Moreno Sarrió

NO

43141485V

Vanesa Berga Garzón

SÍ

78194337H

Ángel García Bonafé

SÍ

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 regim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per
a la valida realització de les sessions plenàries, la declara oberta.
1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la
celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal
A l’exposició de motius de l’Acord del Consell de Govern de data 25 d’octubre
de 2021, publicat en el BOIB dia 26 d’octubre de 2021, núm. 146, es detallen
distintes dades i raonaments que posen de manifest una important millora de la
situació epidemiològica causada per la COVID-19, la qual permet un
alleujament de les mesures restrictives i de contenció, sempre des d’una posició
de prudència. De fet, la situació d’emergència sanitària que va declarar
l’Organització Mundial de la Salut continua sent efectiva a hores d’ara fins que,
d’acord amb el que disposa la Llei 2/2021, de 29 de marc, de mesures urgents
de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, el Govern estatal declari la finalització d’aquesta situació.
El propi Acord del Consell de Govern de data 25 d’octubre de 2021 declara a
l’illa de Mallorca el nivell d’alerta sanitària 1 i, encara que afortunadament ha
millorat moltíssim la situació, continua en diferent mesura el perill de contagi,
motiu pel qual és necessari mantenir certes cauteles.
L’esmentat Acord del Consell de Govern disposa que s’han d’adoptar les
mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades, entre altres, en la
minimització dels contactes socials per evitar la multiplicació de possibles
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SÍ
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Isabel Vallés Garrido

ACTA DEL PLE

78215597A

cadenes de transmissió, la distància física interpersonal de seguretat, etc.
Respecte a aquesta darrera mesura, s’estableix la necessitat de mantenir la
distancia de seguretat d’un metre i mig, especialment en els recintes tancats.
Quant als centres de treball, quan no es pugui garantir la distància de seguretat
d’un metre i mig, s’ha d’assegurar que els treballadors disposin d’equips de
protecció adequats al nivell de risc (apartat 6 del Pla).

La Sra. Oses, Batlessa accidental, comenta que fa extensible aquest desig tant
per al Sr. Moreno com per totes les persones que es troben en aquest moment
patint la malaltia.
El Sr. García diu que s’afegeixen al matís que ha fet la senyora batlessa
accidental.

2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 23 de desembre de
2021
Les persones reunides consideren aprovar l’Acta de la sessió anterior de data
23 de desembre de 2022, que s’aprova per unanimitat (20).

3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per

Número: 2022-0001 Data: 25/02/2022

Intervé el Sr. García. Reitera la seva demanda d’un informe d’idoneïtat de la
sala de plens que demanant des de fa mesos. Aprofita per desitjar al Sr.
Moreno que es recuperi i pugui tornar aviat.
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En conseqüència, el batle president dona compte que, en ús de les facultats
que li confereix la legislació vigent, ha apreciat la concurrència de la situació
d’excepcionalitat a què es refereix l’art. 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, per celebrar telemàticament la present
sessió, degut a la situació d’emergència de salut publica existent, provocada
per la COVID-19, i considerant les normes contingudes en l’Acord del Consell
de Govern de 25 d’octubre de 2021, sense perjudici que els regidors i les
regidores que hi vulguin assistir personalment ho puguin fer adoptant les
mesures de protecció adequades.

ACTA DEL PLE

En definitiva, celebrar les sessions d’òrgans col·legiats de forma presencial, en
atenció a la configuració física de la sala de plens i a la durada de les sessions,
fa complicat poder complir adequadament amb les mesures de protecció abans
exposades sense assumir un major risc de contagi. Un major risc que
s’assumiria sense necessitat, quan estant en alerta sanitària existeix la
possibilitat legal de celebrar les sessions dels òrgans col·legiats de forma
telemàtica o mixta (presencial i telemàtica), tot conferint així l’alternativa als
regidors i regidores de no assistir-hi presencialment, evitant riscs i a la vegada
aconseguint una menor concurrència presencial a la sessió.

declarar en la situació de dedicació exclusiva a una regidora
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN
1. Per part de la Batlia es va elevar a la consideració de la Comissió Informativa
d’Economia i Bon Govern la següent proposta:

PRIMER. Declarar la Sra. Alice Weber en la situació de dedicació exclusiva i
una retribució de dotze pagues anuals per import íntegre mensual de 2.721,27
euros, amb efectes de dia 1 de febrer de 2022 i donant-la d’alta al règim
general de la seguretat social amb aquesta dedicació.
SEGON. La percepció d’aquestes retribucions per part de la regidora declarada
en dedicació exclusiva impossibilita la percepció d’indemnitzacions per
assistència a sessions de organismes col·legiats.
TERCER. Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’art.
75.5 de la Llei de bases de règim local.
El batle"
2. La Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern a la seva sessió de dia 24
de gener de 2022 va acordar dictaminar favorablement l’anterior Proposta i
elevar-la a la consideració del Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació i per
a l’adopció dels acords que s’hi proposen.»
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II. En conseqüència, de conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de
bases de règim local, en relació amb l’art. 13 del Reglament d’organització,
funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, i amb referència a les
dedicacions exclusives i parcials dels membres de la corporació, el qui subscriu
sotmet a la consideració de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern la
present proposta perquè la dictamini favorablement i l’elevi a la consideració del
Ple municipal per a l’adopció dels següents acords

ACTA DEL PLE

En data de 17 de gener de 2022 la Sra. Alice Weber presentà escrit en el qual
manifestava que, havent finalitzat el seu servei com a professora, sol·licitava
recuperar la dedicació exclusiva com a regidora.

Número: 2022-0001 Data: 25/02/2022

"I. En data de 27 de maig de 2021 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va acordar
declarar la Sra. Alice Weber en la situació de dedicació parcial, amb una
dedicació del 80 % de la jornada habitual dels funcionaris de la corporació i
amb efectes de dia 1 de juny de 2021, i es declarà també la seva compatibilitat,
quant a regidora en dedicació parcial, amb l’activitat de personal docent.

A continuació se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d’Inca, MÉS per
Inca, Proposta per les Illes Balears (El Pi), Partit Popular i Unides Podem; i cinc
(5) vots d’abstenció dels grups municipals de VOX actúa Baleares Inca,
Independents d’Inca-INDI i Ciudadanos-Partido de la Ciudadania-Inca.

5. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos per a la retirada de la
simbologia franquista al municipi d’Inca

Quaranta anys de franquisme varen fer molt de mal en la Memòria. Mortes,
exiliades, empresonades, torturades, estigmatitzades, les víctimes en molts
casos callaren per por, i es perderen moltes històries, mentre el règim dictatorial
imposava el seu relat triomfalista sense oposició, omplint la geografia de l’estat
de monuments a "los caídos por dios y por españa", impulsant la seva pròpia
versió malaltissa de les polítiques de memòria, en la qual es recuperava,
honorava i indemnitzava a unes víctimes ("los nuestros"), mantenint per la força
l’oblit del altres ("la antiespaña").
Poca cosa va canviar amb l’arribada de la democràcia. La tan ponderada
Transició no va significar cap canvi per als milers de víctimes del franquisme,
que quedaren igual d’enterrades a les cunetes i les fosses com ho estaven amb
en Franco. Els batles i regidors democràtics condemnats a mort per ser
«adeptos a la rebelión» continuaren amb les sentències que els criminalitzaven
en vigor. Els torturats veieren com els seus torturadors eren amnistiats i
condecorats. Els presos polítics foren espectadors de l’espectacle vergonyós
del pas dels jutges del sinistre Tribunal de Orden Público, que els havia
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L’objectiu principal de les polítiques de Memòria Democràtica és el de recuperar
i mantenir la memòria dels referents democràtics de la nostra societat, honorarlos i fer-los servir d’exemple i guia per aconseguir una democràcia de major
qualitat. És per aquest motiu que s’ha de fer un esforç des de les
administracions públiques per posar en valor el paper de les dones i els homes
que varen treballar per treure aquest país de la dictadura de Primo de Rivera i
el règim corrupte d’Alfons XIII, i dugueren la II República. També les persones
que lluitaren per implantar el vot femení en 1932, o les que defensaren, moltes
amb la vida, la legitimitat republicana enfront del cop d’estat feixista en 1936 i la
Guerra Civil. També les que, des de la clandestinitat, es jugaren la vida (i la
perderen a vegades) lluitant per tornar la democràcia a un país sumit en la
dictadura franquista.

ACTA DEL PLE

«MOCIÓ PER A LA RETIRADA DE SIMBOLOGIA FRANQUISTA AL
MUNICIPI D’INCA

Número: 2022-0001 Data: 25/02/2022

Les persones assistents consideren la Moció per a la retirada de simbologia
franquista al municipi d’Inca, que transcrita textualment diu:

Per aquests motius, el grup municipal d’Unides Podem a l’Ajuntament d’Inca
demana:
1) Que l’Ajuntament d’Inca condemni tant el cop d’estat feixista de 1936, que es
va revoltar contra el govern legítim i democràtic de la II República, com la
dictadura franquista posterior, que va reprimir, empresonar, torturar i assassinar
a desenes de milers de persones només per pensar diferent.
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I a Inca què s’ha fet? Poca cosa. Es fan xerrades i actes de reparació a les
víctimes, que està molt bé, però allà a on hi ha feina de veres en aquest
moment és en la intervenció en la fossa del cementiri d’Inca, a on és probable
que hi hagi víctimes del feixisme enterrades, i que actuarà el Govern de les Illes
en 2022; i la retirada dels símbols franquistes dels nostres carrers i places, ja
que al nostre municipi tenim el nombre més gran d’elements franquistes en
espai públic de tota la Comunitat Autònoma, a excepció de Palma. La iniciativa
en aquest cas hauria de ser de l’Ajuntament, però no pareix que, passades
dues terceres parts de la legislatura, estem anant enlloc. Els dos carrers
(Mossèn Andreu Caimari i carrer del Rector Francesc Rayó Brunet ) continuen
dedicats als franquistes, els dos monuments (1- Al parc de la Mediterrània i 2monument dedicat a les unitats militars del bàndol feixista) continuen al lloc que
han ocupat d’ençà que el règim els va col·locar, i la majoria de les plaques amb
el jou i les fletxes continuen als portals. Cada dia que passa, les víctimes
inqueres del franquisme i les seves famílies, que també ho són, pateixen una
revictimització mentre aquests elements ofensius continuïn al carrer. A altres
municipis, com Bunyola o Son Servera, aquests monuments han estat esbucats
recentment en virtut de la Llei, i a altres com Eivissa les plaques s’han retirat i ja
no en queden. A Inca hi ha data per retirar-los? No ho sabem.

ACTA DEL PLE

I així arribam al present, amb els governs progressistes a les Illes Balears que
han tirat endavant dues lleis, la de fosses en 2016, i la de memòria democràtica
en 2018, per impulsar aquesta tasca tan necessària. Fa 5 anys que funcionen, i
ja s’ha fet molta feina obrint fosses i recuperant més de 160 cossos de
persones assassinades pels falangistes a llocs com Porreres o Son Coletes, el
Consell va col·locar les Pedres de la Memòria, una d’elles en honor d’Antoni
Mateu ferrer davant l’Ajuntament. S’ha elaborat un Cens de simbologia
franquista que conté dotzenes d’elements que s’han de retirar obligatòriament
dels nostres carrers, i a Inca malauradament hi ha un munt de símbols de la
dictadura, plaques del Ministerio de la Vivienda franquista, carrers dedicats a
persones que col·laboraren amb el règim i monuments commemoratius d’època
franquista.
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condemnat, a l’Audiencia Nacional, o al Tribunal Suprem del règim democràtic.
Poca reparació va arribar de Suárez, Felipe González o Aznar. Només des
d’alguns Ajuntaments es varen retirar estàtues, monòlits, escuts i plaques
commemoratives del franquisme, deixant en mans de la societat civil
organitzada i alguns investigadors, l’esforç de mantenir i recuperar la Memòria
Democràtica.

2) Que l’Ajuntament d’Inca es posi a disposició del Govern de les Illes Balears
per col·laborar en les tasques d’exhumació al Cementiri d’Inca de 2022, amb els
recursos que siguin necessaris, per ajudar en les feines de desenterrament o
per programar visites educatives per estudiants i societat en general.
3) Que l’Ajuntament d’Inca doni compliment a la Llei de memòria democràtica i
retiri o faci retirar de lloc públic en el termini d’un mes tots els elements
franquistes presents en el Cens de Simbologia del Govern de les Illes Balears,
el que inclou amb urgència, els dos monuments, els dos noms de carrers i totes
les plaques del Ministerio de la Vivienda “jou i fletxes” i Obra Sindical del Hogar
que quedin en lloc públic.

La Presidenta, dona la paraula a la Sra. Vallés.
La Sra. Vallés explica que faran un parell de modificacions una vegada llegida
la moció presentada originalment. Aquestes modificacions serien, per una
banda, on posa 160 cossos, per una actualització dels 54 trobats a Son
Coletes, tocaria posar 214 cossos; per altra banda, que mossèn Andreu Caimari
no és Fill Il·lustre; i afegir al punt 2 «així com a construir un mur o arbre de la
memòria amb el nombre de totes les víctimes del franquisme del nostre
municipi».
La Batlessa accidental, diu que el Partit Socialista no intervindrà i dona la
paraula al Sr. García.
El Sr. García afirma que poden subscriure una gran part de la Moció, però com
que això sembla que en política és jugar a ser partidistes, per exemple, creu
que hauria de ser un arbre de totes les víctimes d’una banda i de l’altra, però no
vol entrar en debat. Ells votaran abstenció i vol proposar un to més participatiu i
de debat d’un fet trist de la seva història per acordar aquest tema d’una vegada.
La Sra. Weber dona les gràcies a la Sra. Vallés per dur aquesta moció, la troba
molt oportuna i gairebé en el seu cent per cent estan d’acord, tant a nivell
personal com de responsabilitat política, vist que aquest equip de govern va
crear l’Àrea de Memòria Democràtica per complir uns objectius amb la Llei de
memòria històrica. De la Moció troba alguna afirmació un poc injusta, perquè
aquest ajuntament ha cercat donar a conèixer la figura d’Antoni Mateu, també
s’ha donat memòria i dignitat a Gabriel Buades, també a Pere Pau Capó, tot
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6) Que l'Ajuntament d'Inca encarregui l'elaboració d'una estàtua o bust a l'últim
batle republicà afusellat pel franquisme, Antoni Mateu.»

ACTA DEL PLE

5) Que l'Ajuntament d'Inca retiri el nomenament de fills il·lustres a mossèn
Andreu Caimari i al rector Francesc Rayó Brunet.

Número: 2022-0001 Data: 25/02/2022

4) Que l'Ajuntament d'Inca substitueixi aquests carrers, pel nom de dones
represaliades pel règim franquista, consultant les propostes de col·lectius o
entitats memorialístiques.

El Sr. Ferrà diu que la Moció és complicada, que hi ha punts amb què estan
d’acord i d’altres no. Aprofita per donar l’enhorabona i el suport a la regidora i a
tots els que des de l’Ajuntament han fet possible el compliment de la Llei de
memòria democràtica. Creu que és dificultós llevar carrers i nomenaments, que
hi ha d’haver un consens i uns acords, no troba encertada l’exposició de motius.
La Sra. Vallés no entrarà a discutir el tema de bàndols, comenta que allò que
està clar és que hi havia un govern legítim votat pel poble i que hi va haver un
cop d’estat que va produir un genocidi fins que el dictador va morir. Això és una
obvietat i és història, aquesta moció no és nova, el seu grup n’ha presentat
diverses d’aquest tipus en anys anteriors, el problema és aquest, que no es pot
permetre que un govern progressista com el que tenen permeti que encara hi
hagi tants símbols franquistes a Inca, que no hi va haver dos bàndols, que el
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La Sra. Berga diu que als dos bàndols hi va haver assassinats i víctimes, ells
estan en contra de la memòria democràtica perquè no volen tornar al passat
constantment, però volen que totes les víctimes tenguin el mateix valor i que, si
es retiren els carrers de franquistes, també es retirin dels republicans, i si són
demòcrates, que deixin que cadascú tregui les seves conclusions. Anuncia que
ells hi votaran en contra perquè estan en contra de la memòria democràtica.

ACTA DEL PLE

això envoltant un cicle que es diu «Inca té memòria», que durant tot l’any i
sobretot al mes de febrer fa exposicions, taules rodones, conferències,
activitats..., també el Memorial de l’Oblit anual, que es du a terme amb la
col·laboració de l’associació 24F i amb l’Ajuntament de Palma. Per tot plegat vol
dir que dins l’associació creuen que el que es fa a la ciutat d’Inca és referent a
aquest tema, i també esmenta que sobretot l’objectiu ha de ser fer pedagogia a
la seva societat de la memòria. Comenta que a Alemanya ha estat possible
posar d’acord les diferents ideologies en aquest tema, considera que allò
important és arribar a la pedagogia en el dia a dia. També vol contextualitzar
que la Llei estableix que s’ha de promoure la retirada del vestigis, però qui ho
ha de fer és qui ho té a la seva propietat. Exposa que ells han notificat a totes
les persones propietàries que tenen l’obligació de llevar-ho i els han ofert la
seva ajuda. Informa que fins ara s’han retirat nou plaques de les rectangulars,
que serien totes menys una, que es retirarà la pròxima setmana. Quant a les
plaques circulars, estan en tràmits per retirar-se la setmana que ve o l’altra, i hi
ha altres casos en què no s’ha pogut contactar amb els propietaris perquè són
cases tancades i de moment no ha estat possible. Afegeix que també s’han
retirat un parell de plaques més i que s’ha demanat un informe de com s’han de
retirar i guardar tots aquest elements per custodiar fins que estigui enllestit el
depòsit que el Govern ha de crear, i després hi hauran de remetre tots aquests
elements. Esmenta que demà es comença a retirar el monument que no té cap
valor patrimonial excepte l’escut, que serà custodiat, i la resta serà esbucat; la
base quedarà neta, i potser es faran una proposta per veure què es pot fer allà.
Recalca que no s’ha fet res sense informes previs i que sobretot la memòria ha
de ser pedagogia. Demana esmenar la Moció en el sentit que, per una banda,
es retiri tot el punt 2 i deixar això de l’arbre i, per l’altra, retirar del punt 3 "en el
termini d’un mes".

darrer batle republicà i democràtic va ser afusellat per un cop d’estat. Amb això
no vol tirar per terra la feina de ningú, sinó instar que es faci, i confirma les dues
esmenes: la de retirar el mes del punt 3 i del punt 2, retirar i posar això del mur
o arbre.

La Sra. Berga demana si la Sra. Vallés va estar a la guerra, ja que tant d’odi du
dins, ràbia... Explica que depèn de qui explica la història la cosa canvia i que
ella llegint molt i veient documentals ha arribat a una conclusió, fa una
explicació de la història i conclou que van morir pels dos costats, i que volen
imposar els noms de carrers dels republicans per noms franquistes, i que totes
les víctimes han de ser reconegudes i s’ha d’acabar el rancor, i considera que
vol imposar la seva ideologia. Repeteix que hi va haver víctimes als dos
bàndols.
El Sr. Andrés Sánchez diu que amb aquest rancor no es pot. Ell fa la proposta
que es canviïn tots els noms dels carrers per noms d’esportistes d'Inca, que en
tenen molts i de bons. Sobre aquesta moció en alguns punts hi podrien estar a
favor, però en aquest cas el vot serà d’abstenció.
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La Sra. Weber considera que aquesta moció no ha precipitat res i que hi ha un
programa, i que tot això s’ha de fer per dignitat, per justícia i per suposat per llei.
Repeteix que la Sra. Vallés i ella estan d’acord amb això, que no ha de quedar
a l’oblit i s’hi ha d’estar a sobre, i que demanar informes i tràmits du el seu
temps. Demana que no ha entès gaire bé allò que ha dit el Sr. Sánchez sobre la
seva discrepància amb la Moció, però li diu que li encantaria veure’l votar
abstenció, perquè això aniria en el camí que ella ha dit abans, que entre tots i
totes de manera col·lectiva arribin a una societat basada en l’enteniment, ser
conscients de les errades del passat per poder caminar cap a un futur en
l’enteniment dels drets humans de les persones, igual que a Alemanya s’han
posat d’acord. Per això li agradaria veure’l votar abstenció i al Sr. García veure’l
votar a favor, tot i que la Moció no és seva. Aclareix que l’esmena seria
modificar el punt 2 posant això de l’arbre i llevant del punt 3 el mes.

ACTA DEL PLE

El Sr. García no es vol estendre, però ja fa molts anys, devers els anys vuitanta
i escaig, es varen aprovar i fer coses en aquest sentit. En aquell moment hi
havia regidors que havien estat en els dos bàndols, i es va acordar amb aquell
esperit instal·lar una placa que posava "a totes les víctimes de la Guerra Civil".
Considera que aquest seria l’esperit, no tot l’esperit, però sí part d’ell, la història
s’ha de recordar per no oblidar-la i no tornar a ensopegar amb el mateix; per
tant, vol que hi hagi un consens i no utilitzar segons conveni, i ho diu per tots, i
opina que aquesta moció ha precipitat moltes coses.
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El Sr. Félix Sánchez diu que el seu grup no entrarà en debats estèrils i que
mentre estigui en vigor la Llei de memòria democràtica s’ha de complir o
intentar-ho. Indica que això no vol dir que hi estiguin d’acord o no, ells ja es van
manifestar sobre aquest tema; en principi s’anaven a abstenir, però com que la
senyora Vallés s’ha posicionat tant i ho ha explicat tan bé hi votaran en contra.

El Sr. Ferrà considera que, si hi ha mocions que són un poc complexes, potser
es podrien dur les mocions per punts separats. Anuncia que, mentre això no
sigui així, el seu vot serà d’abstenció.

La Sra. Vallés diu que no ha entès a on no estan d’acord els grups que votaran
abstenció i, per altra banda, vol demanar quan es posarà la placa de Sant
Domingo.
La Sra. Weber li contesta que, si dona temps, s’instal·larà el dia del Memorial
de l’Oblit, que serà el dia 19/02, dissabte, a les 16 h al Claustre de Sant
Domingo. Aprofita per convidar-hi a tothom.

ACTA DEL PLE

La Batlessa Accidental esmenta que s’ha duit a terme el debat per totes les
parts i que ells com a equip de govern estan molts satisfets amb la feina feta
per la companya que dur la feina de dirigir la Regidoria de Memòria
Democràtica, i que han deixat que realitzàs ella les intervencions oportunes; ells
troben que s’està fent de manera molt dialogant i amb consens, es continuarà
fent feina de valent tant ells com els tècnics, i des del primer dia la feina ha
estat molta i bona.
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El Sr. Félix Sánchez diu que la Sra. Weber sap que el seu esperit és de
concòrdia, que aquest tema és complicat, que ell ha llegit molt sobre la història i
que segurament la interpretació que fa ell no és la mateixa que fa un altre. No
vol entrar en debat i l’únic que té clar és que l’any 78 es va decidir començar de
nou i amb un esperit clar de concòrdia, es varen unir tots, i això és allò que creu
que s’ha de fer ara, cercar allò que els uneix. Creu que la gent té dret a enterrar
els seus, dignament, creu en la pedagogia, creu a dur-se bé, no a enfrontar-se, i
decideix que votarà abstenció.

El Sr. Secretari diu que la primera seria que allà on posa «160» hauria de posar
«200»; per altra banda, on diu «una d’elles en honor d’Antoni Mateu Ferrer
davant l’Ajuntament» hauria de dir «una d’elles en honor d’Antoni Mateu ferrer
davant de la que fou casa seva»; després, a les propostes d’acord, a la segona
hauria de posar «sol·licitar al Govern que insta-li un arbre de la memòria i que
l’Ajuntament programi visites educatives per a estudiants i la societat en
general»; al punt 3 suprimir «en el termini d’un mes»; al punt 5 llevar
«a mossèn Andreu Caimari" i al punt 6 llevar «a l'últim».
Finalitzades les intervencions, es passen a votar les esmenes proposades i
n’esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels grups municipals de
Socialistes d’Inca, MÉS per Inca, Proposta per les Illes Balears (El Pi) i Unides
Podem; i vuit (8) vots d’abstenció dels grups municipals del Partit Popular,
Independents d’Inca-INDI, VOX actúa Baleares Inca i Ciudadanos-Partido de la
Ciudadania-Inca.
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La Batlessa accidental, diu que no vol entrar en més discussions ni debats, que
la història és una i la coneixen. Dona la paraula al Sr. Secretari perquè
aclaresqui les esmenes.

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent
resultat: onze (11) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d’Inca, MÉS
per Inca i Unides Podem; dos (2) vots en contra del grup municipal de VOX
actúa Baleares Inca; i set (7) vots d’abstenció dels grups municipals del Partit
Popular, Independents d’Inca-INDI, Proposta per les Illes Balears (El Pi), i
Ciudadanos-Partido de la Ciudadania-Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció per a la retirada de
simbologia franquista al municipi d’Inca, que una vegada esmenada té el
següent contingut literal:

Poca cosa va canviar amb l’arribada de la democràcia. La tan ponderada
Transició no va significar cap canvi per als milers de víctimes del franquisme,
que quedaren igual d’enterrades a les cunetes i les fosses com ho estaven amb
en Franco. Els batles i regidors democràtics condemnats a mort per ser
"adeptos a la rebelión" continuaren amb les sentències que els criminalitzaven
en vigor. Els torturats veieren com els seus torturadors eren amnistiats i
condecorats. Els presos polítics foren espectadors de l’espectacle vergonyós
del pas dels jutges del sinistre Tribunal de Orden Público, que els havia
condemnat, a l’Audiencia Nacional, o al Tribunal Suprem del règim democràtic.
Poca reparació va arribar de Suárez, Felipe González o Aznar. Només des
d’alguns Ajuntaments es varen retirar estàtues, monòlits, escuts i plaques
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Quaranta anys de franquisme varen fer molt de mal en la Memòria. Mortes,
exiliades, empresonades, torturades, estigmatitzades, les víctimes en molts
casos callaren per por, i es perderen moltes històries, mentre el règim dictatorial
imposava el seu relat triomfalista sense oposició, omplint la geografia de l’estat
de monuments a "los caidos por dios y por españa", impulsant la seva pròpia
versió malaltissa de les polítiques de memòria, en la qual es recuperava,
honorava i indemnitzava a unes víctimes ("los nuestros"), mantenint per la força
l’oblit del altres ("la antiespaña").
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L’objectiu principal de les polítiques de Memòria Democràtica és el de recuperar
i mantenir la memòria dels referents democràtics de la nostra societat, honorarlos i fer-los servir d’exemple i guia per aconseguir una democràcia de major
qualitat. És per aquest motiu que s’ha de fer un esforç des de les
administracions públiques per posar en valor el paper de les dones i els homes
que varen treballar per treure aquest país de la dictadura de Primo de Rivera i
el règim corrupte d’Alfons XIII, i dugueren la II República. També les persones
que lluitaren per implantar el vot femení en 1932, o les que defensaren, moltes
amb la vida, la legitimitat republicana enfront del cop d’estat feixista en 1936 i la
Guerra Civil. També les que, des de la clandestinitat, es jugaren la vida (i la
perderen a vegades) lluitant per tornar la Democràcia a un país sumit en la
dictadura franquista.

ACTA DEL PLE

“MOCIÓ PER LA RETIRADA DE SIMBOLOGIA FRANQUISTA AL MUNICIPI
D’INCA

commemoratives del franquisme, deixant en mans de la societat civil
organitzada i alguns investigadors, l’esforç de mantenir i recuperar la Memòria
Democràtica.

Per aquests motius, el grup municipal d’Unides Podem a l’Ajuntament d’Inca
demana:
1) Que l’Ajuntament d’Inca condemni tant el cop d’estat feixista de 1936, que es
va revoltar contra el govern legítim i democràtic de la II República, com la
dictadura franquista posterior, que va reprimir, empresonar, torturar i assassinar
a desenes de milers de persones només per pensar diferent.
2) Que l’Ajuntament d’Inca sol·liciti al Govern que instal·li un arbre de la
memòria i que l’Ajuntament programi visites educatives per a estudiants i la
societat en general.
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I a Inca què s’ha fet? Poca cosa. Es fan xerrades i actes de reparació a les
víctimes, que està molt bé, però allà a on hi ha feina de veres en aquest
moment és en la intervenció en la fossa del Cementiri d’Inca, a on és probable
que hi hagi víctimes del feixisme enterrades, i que actuarà el Govern de les Illes
en 2022; i la retirada dels símbols franquistes dels nostres carrers i places, ja
que al nostre municipi tenim el nombre més gran d’elements franquistes en
espai públic de tota la Comunitat Autònoma, a excepció de Palma. La iniciativa
en aquest cas hauria de ser de l’Ajuntament, però no pareix que, passades
dues terceres parts de la legislatura, estem anant enlloc. Els dos carrers
(Mossèn Andreu Caimari i carrer del Rector Francesc Rayó Brunet) continuen
dedicats als franquistes, els dos monuments (1- Al parc de la Mediterrània i 2monument dedicat a les unitats militars del bàndol feixista) continuen al lloc que
han ocupat d’ençà que el règim els va col·locar, i la majoria de les plaques amb
el jou i les fletxes continuen als portals. Cada dia que passa, les víctimes
inqueres del franquisme i les seves famílies, que també ho són, pateixen una
revictimització mentre aquests elements ofensius continuïn al carrer. A altres
municipis, com Bunyola o Son Servera, aquests monuments han estat esbucats
recentment en virtut de la Llei, i a altres com Eivissa les plaques s’han retirat i ja
no en queden. A Inca hi ha data per retirar-los? No ho sabem.

ACTA DEL PLE

I així arribam al present, amb els governs progressistes a les Illes Balears que
han tirat endavant dues lleis, la de fosses en 2016, i la de memòria democràtica
en 2018, per impulsar aquesta tasca tan necessària. Fa 5 anys que funcionen, i
ja s’ha fet molta feina obrint fosses i recuperant més de 200 cossos de
persones assassinades pels falangistes a llocs com Porreres o Son Coletes, el
Consell va col·locar les Pedres de la Memòria, una d’elles en honor d’Antoni
Mateu ferrer davant de la que fou casa seva. S’ha elaborat un Cens de
simbologia franquista que conté dotzenes d’elements que s’han de retirar
obligatòriament dels nostres carrers, i a Inca malauradament hi ha un munt de
símbols de la dictadura, plaques del Ministerio de la Vivienda franquista, carrers
dedicats a persones que col·laboraren amb el règim i monuments
commemoratius d’època franquista.

3) Que l’Ajuntament d’Inca doni compliment a la Llei de memòria democràtica i
retiri o faci retirar de lloc públic tots els elements franquistes presents en el
Cens de Simbologia del Govern de les Illes Balears, el que inclou amb urgència,
els dos monuments, els dos noms de carrers i totes les plaques del Ministerio
de la Vivienda “jou i fletxes” i “ Obra Sindical del Hogar que quedin en lloc
públic.
4) Que l'Ajuntament d'Inca substitueixi aquests carrers, pel nom de dones
represaliades pel règim franquista, consultant les propostes de col·lectius o
entitats memorialístiques.
5) Que l'Ajuntament d'Inca retiri el nomenament de Fill Il·lustre al rector
Francesc Rayó Brunet.

7. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 2.048 al núm. 2.169
de 2021 i del núm. 1 al núm. 104 de 2022
Les persones reunides se’n donen per assabentades.

8. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de
15, 22 i 30 de desembre de 2021, i de 5 i 12 de gener de 2022
Les persones reunides se’n donen per assabentades.

9. Precs i preguntes
La Batlessa accidental, dona la paraula a la Sra. Franco.
La Sra. Franco demana sobre el punt que s’ha deixat a la taula relatiu al Pla de
Reforma Integral del nucli antic. Comenta que el termini de presentació de
sol·licituds va acabar ahir, vol aclarir que és un concurs de caràcter intel·lectual.
Comenta que els concursos d’arquitectura i enginyeria estan així tipificats a la
Llei de contractes del sector públic, i s’estableix que, si existeixen més de 45
punts en els criteris d’adjudicació, s’ha de compondre per un jurat qualificat i
dos terços ha de tenir la titulació que es demana com a mínim, i si són 45 o
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No se’n presenten.

ACTA DEL PLE

6. Mocions urgents

Número: 2022-0001 Data: 25/02/2022

6) Que l'Ajuntament d'Inca encarregui l'elaboració d'una estàtua o bust al batle
republicà afusellat pel franquisme, Antoni Mateu.»

menys, basta una Mesa de Contractació. En aquest cas, com que té 45 punts
exactes, va a Mesa de Contractació, entre que ho valori un jurat qualificat i una
Mesa de Contractació sense cap arquitecte sembla que hi ha un abisme.
Esmenta que a la Mesa hi ha diverses titulacions, però cap de la mateixa que
s’exigeix al concurs. Fa el suggeriment –si ja no pot ser en aquest contracte,
per als posteriors– que en aquestes meses de Contractació hi hagi un
arquitecte; tenen un arquitecte municipal que podria fer-ho, o del Govern o del
Consell, que s’hi podria prestar, de tal manera que hi hagi algú amb la titulació
que s’està exigint per a aquest concurs. Ho proposa a l’equip de govern perquè
les coses es facin de manera més correcta.

La Presidenta diu que la resta es deixa per a la Comissió d’Urbanisme, que és
l’espai on pertoca, on es podrà debatre aquesta qüestió més extensament.
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El Sr. Caballero li contesta que efectivament aquest suggeriment es podia haver
fet a qualsevol Comissió d’Urbanisme, que la recullen. Comenta que la Mesa de
Contractació té una composició jurídica i econòmica, i això no lleva que els
tècnics d’Urbanisme hagin d’elaborar uns informes relatius als temes
urbanístics. Quan s’elabori el Pla Especial es farà feina tant amb l’equip
redactor com amb els tècnics d’Urbanisme, i lamenta que el Partit Popular hagi
de posar a la palestra els tècnics municipals amb unes publicacions a les
xarxes i que hagin corregut. Conclou que les persones que formen part de la
Mesa de Contractació estan sobradament qualificades per fer-ho.

ACTA DEL PLE

Per part de la Presidenta, li contesta que això es podia haver comunicat a la
Comissió d’Urbanisme corresponent, que aquest tema no és de Ple, i dona la
paraula al Sr. Caballero.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I no havent-hi més assumptes a tractar la Sra. Batlessa accidental aixeca la
sessió quan són les 21.00 hores, de la qual estenc la present acta que jo, el
secretari, certific

