DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ, FORMACIÓ I ESPORTS PER AL
CANVI DE NOM D’UNA VIA URBANA D’INCA
La Comissió Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports, reunida en sessió ordinària de data de 20
de setembre de 2017, informà favorablement la següent proposta, que eleva a la consideració del Ple de
l’Ajuntament d’Inca:
"Vista la implicació de l’Ajuntament d’Inca en la tasca de recuperació de la memòria històrica de les víctimes
de la Guerra Civil, la qual s’ha manifestat a través de la col·laboració econòmica en les exhumacions de la
fossa de Porreres que han tengut lloc recentment;
Vist que, en el marc d’aquesta tasca, des de la Regidoria de Cultura es considera important posar en valor la
figura dels germans Sancho Forges (Antoni, Emili i Josep), sabaters naturals del País Valencià i jugadors del
CE Constància d’Inca, que foren empresonats l’any 1936 i assassinats a Porreres el 12 de març de 1937, i als
quals es donà per desapareguts;
Vist que s’ha pensat que una forma d’honrar la memòria dels germans Sancho seria donar la denominació del
seu nom a la plaça situada davant del camp del CE Constància, que actualment s’anomena plaça de les
Carritxeres;
Atès l’article 25 del Reglament de protocol, honors, distincions i premis de l’Ajuntament d’Inca, que regula el
procediment de concessió d’altres distincions honorífiques;
Antoni Rodríguez Mir, regidor de Cultura, eleva a la consideració de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Formació i Esports la PROPOSTA D’ACORD següent, per tal que la dictamini i sigui elevada, en
forma de dictamen, a la consideració del Ple municipal de l’Ajuntament d’Inca:
1. Canviar la nomenclatura de la plaça de les Carritxeres de l’actual nomenclàtor urbà d’Inca per la
de plaça dels Germans Sancho."
Aquest és el parer del qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal acordarà el que consideri més adient per
als interessos municipals.
Inca, 21 de setembre de 2017
El regidor de Cultura
Antoni Rodríguez Mir

INFORME DE LA TÈCNICA RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
La tècnica d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions, no observa cap objecció
perquè aquesta proposta, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Esports i
Joventut, s’elevi a la consideració del Ple municipal per a la seva aprovació, tot això sense perjudici dels
advertiments i/o informes fiscals i jurídics que, des de la Intervenció i/o la Secretaria municipals, puguin
formular-se pel que fa al cas.
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