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PRESIDENT
Sr. Rafel Torres Gómez

REGIDORS
Sr. Felip Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margalida Horrach Beltran
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sra. Catalina Coll Puigserver
Sr. Andreu Gili Vizcaíno
Sra. Magdalena Cantarellas Llompart
Sra. Maria Payeras Crespí
Sr. David Devis Ferrer
Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua
Sr. Virgili Moreno Sarrió
Sra. María José Fernández Molina
Sra. Antònia Ma. Sabater Martorell 
Sra. Margalida Llobera Serra 
Sra. María del Carmen Oses Ramos
Sr. Àngel García Bonafè 
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sr. Andreu Caballero Romero

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTORA ACIDENTAL:
Sra. Catalina Pons Bestard

TRESORER:
Sr. Miquel Batle Vallori

NO ASSISTEIX:
Sr. José Pastor Espada

A  la  sala  de  sessions  de  la  casa
consistorial  de  l’Ajuntament  d’Inca  (Illes
Balears), essent les 8.45 hores del dia 10
de juny de 2015, 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. Rafel Torres Gómez, i
amb l’assistència dels  regidors Sr.  Felip
Jerez  Montes,  Sra.  Rosa Maria  Tarragó
Llobera, Sra. Margalida Horrach Beltran,
Sr.  Antonio  Jesús  Aguilar  Chicón,  Sra.
Catalina Coll  Puigserver,  Sr.  Andreu Gili
Vizcaíno,  Sra.  Magdalena  Cantarellas
Llompart, Sra. Maria Payeras Crespi, Sr.
David Devis Ferrer,  Sr.  Francesc Xavier
Ramis Otazua, Sr. Virgili  Moreno Sarrió,
Sra. María José Fernández Molina, Sra.
Antònia  Maria  Sabater  Martorell,  Sra.
Margalida Llobera Serra,  Sra.  María del
Carmen Oses Ramos,  Sr.  Àngel  García
Bonafè,  Sra.  Maria  Francisca  Barceló
Truyol,  Sr.  Antoni  Rodríguez  Mir  i  Sr.
Andreu Caballero Romero.

No hi assisteix el Sr. José Pastor Espada.

Actua  com a  secretari  accidental  el  Sr.
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de
l’acte,  i  hi  assisteixen  la  interventora
accidental Sra. Catalina Pons Bestard i el
tresorer municipal 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 10 DE JUNY
DE 2015

Intervé  el  Sr.  Ramis.  Comenta  que  vol  fer  una  darrera  intervenció,  ja  que  avui
tanquen la legislatura 2011/2015, una legislatura intensa i,  per què no dir-ho, no
realment fàcil per als regidors que han format part d’aquest consistori, però sobretot
difícil per a tots els inquers i inqueres, que són els que més han patit els efectes de
la  crisi.  Es  tracta  d'un  fet  que  ha suposat  un  esforç  addicional  per  als  regidors
d’aquesta corporació i que han duit a terme amb la voluntat d’intentar fer el millor per
a Inca. Avui una part dels regidors d’aquest consistori deixen la condició de regidors,
entre aquests es troba la seva companya la Sra. Llobera i ell mateix. Difícilment tant
per a la Sra. Llobera com per a ell podran oblidar moments i experiències viscudes
dels darrers anys. Imagina que els va passar el mateix a totes les persones que en
un moment o l’altre s’han assegut en aquestes cadires amb la responsabilitat que
suposa representar tots els inquers i inqueres. Expressa que durant aquests anys
Inca ha sofert transformacions importants que conseqüentment han afectat inquers.
Afirma que algunes han estat positives, que d'altres realment han estat negatives,
que en aquesta sala han mantingut debats intensos, a vegades durs, però sobretot
han  compartit  cordialitat  i  respecte,  sempre  al  marge  de  les  seves  lògiques
diferències ideològiques. Així persones que han passat per aquesta casa, com la
Sra. Francisca Vives, el Sr. Xisco Mulet, el Sr. Bartomeu Martínez o persones més
properes a ells, com la Sra. Esperança Ramis o el Sr. Biel Amer, entre d’altres, ara
formen part del record que s'enduen dels bons moments viscuts a l'Ajuntament. En
tot cas, creu que és un bon moment per demanar disculpes; a la premsa –que avui
no hi és–, pels plens que han realitzat, que els deien que eren interminables. Però, la
realitat és que per a l’oposició els plens són la millor finestra, i a vegades única, per
donar a conèixer la gestió municipal, el que fan i allò amb què no estan d’acord.
Aprofiten també aquesta darrera oportunitat per donar les gràcies pel tracte rebut a
tots els mitjans de comunicació, que treballen i han treballat per Inca, i en especial
els  que  han  fet  possible  que  els  inquers  i  inqueres  coneguin  el  que  es  fa  a
l'Ajuntament. I no poden oblidar també, agrair a tot el personal de l’Ajuntament la
seva col·laboració i comprensió rebuda en tot moment. Manifesta que, com no podria
ser d’una altra manera, també volen agrair especialment el suport rebut dels inquers
i inqueres que durant tots aquests anys darrers anys els han donat la seva confiança
i ajuda, que ells han intentat correspondre amb feina i amb la millor voluntat. En nom
propi i de la Sra. Llobera volen donar una forta abraçada i desitjar molta sort a tots
els regidors que, com ells avui, acaben aquesta legislatura i aquesta representació,
volen desitjar-los molta sort i èxit en el nou camí que tenen a partir d’ara. 

Finalment vol concloure donant una vegada més la seva més sincera enhorabona
als que continuaran al  front d’aquesta corporació,  a la vegada que els demanen
esforç, responsabilitat i  tanta il·lusió com la que ells tenen. Desitgen que tenguin
molta sort en aquesta nova etapa. Dóna les gràcies a tots.

El Sr. Batle demana si hi ha més intervencions.
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Intervé la Sra. María Payeras. Manifesta que s’afegeix a les paraules del Sr. Ramis.
Comenta que la veritat és que per a ella ha estat un honor formar part d’aquest equip
de govern i de l’equip de totes les persones que són aquí, que els agraeix el tracte i
l’amistat que realment li han proporcionat, i els desitja a tots el millor per a la seva
vida futura. Així mateix, vol donar les gràcies a totes les persones de l’Ajuntament
que realment els han fet possible el dia a dia, i que els ho han fet molt més fàcil en
els vuit anys que ella hi ha estat com a regidora.

Seguidament se sotmet a votació ordinària l'aprovació de l'Acta de la sessió de data
10 de juny de 2015, que s’aprova per unanimitat de tots els presents (20).

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són vuit hores
i  cinquanta-cinc  minuts,  de  la  qual  s’estén  la  present  acta,  que  jo,  el  secretari
accidental, certific.
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