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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. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE BATLE
DEL SR. PERE ROTGER I LLABRÉS
Intervé el Sr. Batle. Saluda a tots els presents i comunica al Sr. Secretari que
poden començar la sessió extraordinària d’avui.
Intervé el Sr. Secretari, qui, una vegada llegit el primer punt de l’ordre del dia,
explica que per part del Sr. Pere Rotger i Llabrés s’ha presentat la renúncia al
càrrec de batle, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l’art. 40.4
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
procedeix que el Ple en prengui coneixement.
Intervé el Sr. Balte. Dóna per suposat que el Ple en pren coneixement, de la
seva dimissió. Abans de començar la sessió plenària d’avui i amb l’autorització
de tots els grups municipals, vol que consti en acta el seu sentiment de condol
envers el Sr. Felip Jerez i la seva família per la mort del seu pare; el Sr. Batle
comunica al Sr. Secretari que, amb tot el sentiment de la sala, voldria que
constàs en acta.
Una vegada expressat el condol, el Sr. Batle manifesta que pot començar la
sessió d’avui, una sessió que vol que comenci amb les salutacions de rigor,
salutació a tots els ciutadans d’Inca i de fora d’Inca que els honoren amb la seva
presència; a tots els membres del seu partit i gent tan estimada que els visita
avui, com el Sr. Esteban González Pons, portaveus, batles, militants...; en un dia
que és institucional, però també molt emotiu, per al Sr. Rafel Torres, emotiu per
a ell mateix i emotiu per a les seves famílies, presents avui a la sala.
El Sr. Balte rememora que fa 15 anys fa pujar a la Sala amb molts més nirvis
que avui. Avui està present a la Sala fruit d’una reflexió feta ja fa temps, una
decisió presa a ca seva amb la seva dona, i després compartida amb el seu
partit.
El Sr. Batle diu que el dia d’avui és un acte emotiu, però el dijous passat també
ho va ser, en què gràcies al Sr. Lleonard Muntaner es va editar un llibre de les
seves memòries. El Sr. Batle es demana a qui poden interessar les seves
memòries, però diu que el Sr. Lleonard Muntaner com a empresari s’ha volgut
arriscar, i ell desitja que tengui èxit. En aquell acte, el Sr. Batle recorda com ja va
deixar molt clar quins eren els seus sentiments i el respecte que té cap a la
batlia, per ell respecte a la Batlia significa respecte pel seu poble i respecte pels
ciutadans que han fet possible que per quatre vegades consecutives pugui ser el
seu batle i el seu servidor perquè, segons ell, estan per servir els ciutadans.
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Com va dir la setmana passada, el Sr. Batle repeteix que no són aquí per fer
balanç de gestió, perquè molts i bons historiadors hi ha a Mallorca i a la seva
estimada Inca, i el temps s’encarregarà de posar cadascú en el seu lloc. Són
aquí, davant una presa de decisió per engrescar-se tots a treure endavant la
seva estimada ciutat i, òbviament, per donar suport al Sr. Rafel Torres, un jove,
jugador de club, un “canterano” que ell va conèixer fa més de 20 anys i respecte
del qual ell no té cap dubte que serà un gran batle.
El Sr. Batle comenta que a la passada Junta de Portaveus va expressar que la
seva intervenció seria breu, i ho vol mantenir. Diu que són molts anys de parlar
en públic, molts anys de debat, i a excepció del Sr. Àngel García, dels membres
de l’oposició, la resta dels seus companys de l’oposició s’han anat renovant amb
els anys. El Sr. Batle diu al Sr. García que ells dos han sobreviscut els passats
23 anys de política municipal i que ara el Sr. García li passarà davant, la qual
cosa l’honora perquè continuarà servint la ciutat d’Inca.
El Sr. Balte pensa que aquest no és moment de dir allò que han fet bé o allò que
han fet malament, sinó que creu que aquest és un moment de sentiments i de
donar gràcies. Diu que no es cansarà de repetir els agraïments a tota la gent que
ha fet possible que hagi arribat allà on ha arribat, i comenta que fins i tot pot dir
que ha tengut molta complicitat amb molta de gent que no l’ha votat mai, però
que l’ha respectat, i per ell el respecte és molt important, així ho diu als seus
companys i també a ca seva; poder anar pel carrer, poder mirar als ulls a tothom
i no haver d’abaixar el cap, admetre les equivocacions -que ell diu que n’ha fetes
moltes- creu que és allò que els fa persones i gent de carrer, i gent propera, que
és allò que volen els ciutadans i allò que es necessita més que mai ara que
estan en temps de dificultats.
El Sr. Batle manifesta que s’està començant a estendre i que és perillós perquè
quan agafa un fil conductor ja es llança...
El Sr. Batle explica que avui ha rebut una sorpresa. Un mitjà de comunicació li
feia una entrevista en directa i mentrestant se li ha posat un sobre damunt la
taula. Quan ha hagut acabat aquesta entrevista, l’ha llegit i ha considerat oportú
comentar-ho per tal de, més que parlar d’ell, de com sent, com viu i ha viscut la
batlia, veure també com l’han vist des de defora, ni més ni manco que per part
d’un treballador, un treballador de l’Ajuntament d'Inca. Pel Sr. Batle ha estat una
grata sorpresa i ell, amb el permís d’aquest treballador, la vol llegir, i donarà així
per finalitzada la seva intervenció. El Sr. Batle diu que, en els temps que corren,
rebre un escrit com aquest el fa pensar que les coses no funcionen tan
malament, hi ha sentiments, i per ell és tot un honor que un treballador de
l’Ajuntament li hagi posat aquesta carta sense ell poder-la rebre perquè no hi
era, ja que estava fent l’entrevista, com ja ha dit. El Sr. Batle li ha demanat la
seva autorització per poder llegir-la perquè fos el seu comiat com a batle.
Seguidament el Sr. Balte llegeix la carta d’aquest treballador:
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“Estimat Pere,
Sense donar-me’n compte, ha arribat el dia de la teva despedida com a batle
d’Inca, després de 15 anys.
Quinze anys que, com bé saps, són els mateixos que jo duc com a treballador
d’aquest ajuntament i que, per coincidències, tots dos preníem possessió de
càrrecs electes. Per això, he pogut gaudir i conèixer i viure de primera mà el teu
recorregut a la batlia i a la política mallorquina. Crec que el càrrec que has tingut
és el què tot polític de poble somia: esser batle del seu poble. I si una cosa
m’has demostrat sempre és la teva estimació cap a Inca (un poble mal de
governar) i cap a la nostra terra.
He vist cada dia d’aquests 15 anys un home del seu poble (no un super-home)
dedicat en cor i ànima a esforçar-se per realitzar una tasca esgotadora, sense
veure canvis en el teu tarannà amb els ciutadans (molts pocs polítics ho han
sabut fer).
Aquestes llargues coes diàries davant el teu despatx, rebent a tothom, sense
tenir en compte ni colors, ni banderes, ni carnets... Sempre amb paraules
amables i un somriure constant (ja em diràs què prens). Em va impactar, ja que
com bé saps, venc d’una família de Santa Eugènia i he tingut l’orgull i l’honor de
que un membre hagi estat batle del seu poble, i sé de què va això.
Com a president del Comitè d’empresa del personal laboral d’aquest ajuntament,
et vull donar les gràcies a tu i a en Tolo Seguí, ja que des del primer dia que et
vaig conèixer (eres regidor de l’oposició) em vares dir i assegurar que quan
fóssiu al govern faries tot el possible per dignificar els treballadors de
l’ajuntament, tant econòmicament com en condicions laborals.
I així va succeir, tot i que sempre es pot millorar, la majoria de qüestions i
problemes es varen anar solucionant o com a mínim -i es d’agrair- sempre mos
hem pogut seure a una taula i negociar, cercant solucions per a tots.
Esper, i n’estic segur, que a partir d’ara tenguis la sort que et mereixes en
qualsevol projecte, polític o personal, que tenguis al cap, i que els afrontis amb
aquest tarannà i estimació que sempre m’has demostrat vers la nostra terra i la
nostra llengua.
Personalment, només et puc donar una altra vegada les gràcies pel servei que
has donat al teu poble i et desig el millor per tu i tota la teva família.
Una forta abraçada, sempre em tendràs pel què vulguis.
Gràcies, Pere
Signat. Salvador Crespí”
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Una vegada llegida la carta, el Sr. Batle manifesta que els passats dies han estat
dies molts intens, emotius i trists, encara que considera que no ve al cas parlarne, però també han estat dies d’adonar-se que hi ha molta gent que l’aprecia i
que els aprecia, i que reconeix, a pesar dels seus errors, la feina que han fet. El
Sr. Batle és allò únic que demana, que sàpiguen que ha estat un servidor, que
demana disculpes una vegada més per les vegades que s’hagi pogut equivocar,
i a partir d’ara encoratja a tots els regidors, de l’oposició i del seu equip, que
facin feina per treure aquesta Inca endavant.
El Sr. Batle també vol aprofitar per mirar un a un a tots els regidors de l’oposició.
En to amigable diu al Sr. Virgili Moreno, del grup municipal del PSIB-PSOE, que
no sap què haurà de fer amb ell, ja que es barallava amb ell contínuament, el
treia fora del plenari. Diu que l’expressió “Senyor batle” també se l’enduu dins el
cor, com les discussions fermes amb el Sr. Antoni Rodríguez, del grup municipal
del BLOC per Inca, i també la col·laboració que ha tengut quan l’ha haguda de
menester, en molts de casos, del Sr. Xavier Ramis, del grup municipal del PSIBPSOE. A tots, un per un, els dóna les gràcies.
El Sr. Batle dedica les darreres paraules de la seva intervenció als seus amics,
als seus fills, a tots, i a tots els que han estat els seus regidors en altres
legislatures, a tots els funcionaris municipals per la seva inestimable lleialtat,
fidelitat, honradesa i que sempre l’han ajudat en moments difícils quan a
vegades tenia dubtes pel camí que havia de prendre; a tots, gratitud eterna, i
dóna gratitud també a tots, des del primer, que podria ser la seva secretària -que
ja la va anomenar i que diu que sempre la tendrà en el seu cor- fins al darrer
treballador que ha començat a fer feina a l’Ajuntament, i, evidentment... a la seva
dona, a la qual llança una besada.
Els presents a la Sala aplaudeixen. El Sr. Batle dóna les gràcies una vegada
més i dóna la paraula als portaveus dels grups de l’oposició.
Intervé el Sr. Ramis, del grup municipal del PSIB-PSOE. Diu que ara fa 23 anys,
concretament el maig de 1987, en Pere Rotger i ell es varen presentar per
primera vegada a unes eleccions locals, però d’aquelles eleccions ni un ni l’altre
poden presumir de bons resultats, ja que la candidatura d’Aliança Popular
únicament va treure 3 regidors i la seva, la del PSOE, en va treure 6. No obstant
això, diu que un pacte de govern va permetre el Sr. Pere Rotger entrar a l’equip
de govern, mentre que ell, que s’havia presentat com a número 7, va quedar fora
de la corporació municipal.
El Sr. Ramis diu que la vida dóna moltes voltes, i ara fa 7 anys de nou
coincidiren en unes eleccions municipals; aquesta vegada tots dos com a
candidats. Durant aquests 7 anys, els regidors del grup municipal socialista i ell
com a portaveu han compartit un lloc en aquest consistori que el Sr. Batle ha
presidit.
El Sr. Ramis diu que ha estat un temps en què han tengut desavinences, debats
acalorats i discussions, però reconeix que sempre s’han guardat les formes i que
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hi ha hagut un cert grau de enteniment pel bé d’Inca. I tot això, sense renunciar,
per part del seu grup, a exigir transparència i bona gestió, així com un ús
racional dels recursos públics -que lamenta no sempre s’hagi produït- i a
defensar les seves conviccions sense que això significàs, en cap sentit, un
enfrontament personal, cosa que creu ha sorprès més d’un ciutadà, acostumats
a les trifulgues que es poden veure a altres indrets. Precisament aquest fet
pensa que és un dels majors mèrits dels anys en què han pogut compartir en els
plenaris i un dels grans trets diferencials d’un sistema democràtic: poder
defensar postures molt distanciades amb el més profund respecte als
representants dels diferents membres dels partits que componen el consistori.
El Sr. Ramis comenta que alguns podran argumentar que, a vegades, les seves
crítiques han estat contundents, però és també cert que hi hagut importants
acords en els quals han prioritzat els interessos dels ciutadans, abans que els
partidistes; un exemple molt clar és la notícia que avui surt a la premsa, en què
s’informa que els diferents partits politics inquers han treballat per aconseguir
que el tercer polígon industrial d’Inca sigui una realitat, i gràcies a aquest
consens ho han aconseguit.
Coincidint amb els paraules del Sr. Batle, el Sr. Ramis creu que no és avui el
millor moment per fer valoracions respecte a la gestió municipal dels darrers 15
anys, sinó que seran els ciutadans i el pas del temps els encarregats de posar
les coses en el seu lloc, tot i que des del grup municipal del PSIB-PSOE no
poden compartir la gestió duita a terme pel Sr. Batle i consideren que hi ha altres
models més ajustats a les necessitats dels inquers, però no dubten que el Sr.
Batle hagi cercat el millor per a Inca. En canvi, el Sr. Ramis creu que sí és un
bon moment per reconèixer la dedicació, la il·lusió i el compromís que ha dedicat
el Sr. Pere Rotger, com a batle d’Inca, com abans ja ho varen fer els seus
antecessors, els batles democràtics, el Sr. Jaume Crespí, el Sr. Antoni Pons i el
Sr. Jaume Armengol. Igualment, diu que és un bon moment perquè tots els
components del grup municipal socialista puguin agrair la col·laboració que
sempre els ha donat i a la qual sempre ells han respost amb l’objectiu clar de
decidir allò que consideren el millor per als inquers i inqueres. El Sr. Ramis
també diu que és un bon moment per desitjar al Sr. Batle, des del grup municipal
socialista, molta sort tant a la vida personal com a la política, i finalment també
és un bon moment per fer-li el darrer prec, que sigui quin sigui el futur polític del
Sr. Batle, i que governi el que governi a Inca, no s’oblidi mai del seu compromís
amb Inca.
Els presents a la Sala aplaudeixen.
Intervé el Sr. Rodríguez del grup municipal del BLOC per Inca. Diu al Sr. Batle
que, com ja sap, pel seu tarannà, li agrada preparar-se els plenaris, cercar
informació, documentació, apunts, i dur-ho escrit; però avui diu que ha estat
diferent, per circumstàncies personals de 3 o 4 persones que estan presents a la
sala de plens creu que “no hi ha lloc” a estendre’s massa. Diu al Sr. Batle que ell
ha estat el seu batle durant 15 anys i que per al grup municipal del BLOC per
Inca avui és un gran dia, amb el màxim respecte que li pugui dir. Avui el Sr. Batle
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acaba un cicle, però ell està segur que continuarà políticament a un altre lloc, i
per això pensa que tots els inquers han d’estar d’enhorabona per aquests 15
anys. Expressa que amb ells, tant com a PSM com a BLOC per Inca, han tengut
les seves diferències i aquestes s’han expressat al Ple; mentre ell ha estat el
portaveu vol dir que, si en qualque moment ha agreujat el Sr. Batle, també li
demana disculpes. Comenta que també han estat capaços d’arribar a grans
acords, diu que ell du comptats els plenaris i està segur que entre uns i els altres
han arribat a acords en el 80 % dels punts, i que únicament en un 20 % no han
arribat a acords, que són els temes més punyents.
El Sr. Rodríguez diu que té constància que li ha costat qualque estirada d’orelles
al Sr. Balte arribar a acords amb ells en particular, i en aquest sentit diu que
poden parlar de tres temes: el punt cat, la guerra d’Iraq i les consultes populars.
El Sr. Rodríguez està convençut que quan el Sr. Batle ho votava ho feia de tot
cor i no ho feia per rentar la cara a ningú, i diu que el poble ho ha tengut en
compte, o no ho ha tengut, i ha jutjat la seva decisió i no punts determinats.
Per acabar la seva intervenció, el Sr. Rodríguez li dóna ànim i l’enhorabona, i a
nivell personal li desitja tots els èxits.
Els presents a la Sala aplaudeixen.
Intervé el Sr. García, del grup municipal dels Independents d'Inca. Comença la
seva intervenció agraint al Sr. Batle que després de tants anys hagi tengut en
compte un prec del grup municipal dels Independents d'Inca i d’altres grups de
l’oposició, i hagi convocat un plenari l’horabaixa. Diu que ell sempre deia que, si
ho feia, hi participaria molt més públic, i la prova està aquí (referint-se a la gran
quantitat de gent que hi ha a la sala de plens). Per tant, diu al Sr. Batle que li
permeti que, en el darrer Ple que presideix ell, li digui que el grup municipal dels
Independents d'Inca tenia raó.
Els presents a la Sala riuen mentre aplaudeixen el comentari del Sr García.
El Sr. García continua la seva intervenció. Diu que les circumstàncies que ha
citat el Sr. Rodríguez en certa mesura és una llàstima que pesin, no aquí, sinó
aquesta darrera setmana.
El Sr. García diu que ell pensava que duia molts anys en el consistori, i pensava
en el Sr. Batle i en ell, que ja ho havien vist tot, que tot el que passava es
repetia, etc. Però avui diu que ell assisteix a una situació a la qual no havia
assistit mai, un batle se’n va abans d’esgotar el seu mandat. El Sr. García felicita
el Sr. Batle per tots els èxits que ha tengut fins ara i li desitja que tengui tots els
èxits polítics que pugui tenir des d’ara fins endavant.
El Sr. García exposa que el grup municipal dels Independents d'Inca va iniciar,
quan el grup municipal del Partit Popular no estava en majoria, una certa
col·laboració amb ells; diu que a les actes del plenari consta que els dos primers
pressuposts d’aquesta etapa que el Sr. Batle va iniciar sense majoria absoluta
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es varen aprovar gràcies a l’abstenció del grup dels Independents d'Inca, i en el
segon es varen negociar dues qüestions: una, que no hi hagués tant
d’endeutament com el grup municipal del Partit Popular proposava, i l’altra, que
instal·lassin més jocs infantils; el Sr. García considera que degué ser molt difícil
de negociar aquestes condicions perquè a partir d’aquest moment la
col·laboració del grup municipal dels Independents d'Inca no va ser necessària, i
així han arribat al dia d’avui.
El Sr. García recorda que en el darrer plenari va dir que es recordaria de
l’activitat del Sr. Batle en el seu darrer mes com a batle, i després ho va estendre
als darrers mesos, al tarannà del batle més dialogant, més obert cap a l’oposició,
amb més voluntat d’arribar a acords i més enfora d’aquelles dues paraules que
al Sr. Batle li ha molestat tant que el Sr. García li repetís constantment, i reconeix
que si les repetia era perquè sabia que no li agradava, i era que li deia que “tenia
majoria absoluta i per això feia el que volia”. El Sr. García comenta que al Sr.
Batle no li agradava que li ho digués, i a ell li agradava que no li agradàs, i per
això li repetia. Diu que ara no li podrà tornar a dir, i el Sr. Batle no es podrà
tornar a enfadar amb ell.
El Sr. García diu al Sr. Batle que la llàstima és que l’ha superat perquè el Sr.
Batle s’ha avançat i ho ha dit abans; però diu que és qüestió de temps i no té
major mèrit, el mèrit realment pensa que és guanyar les eleccions com les ha
guanyat el Sr. Batle en 3 vegades per majoria absoluta, havent trobat el suport
de tanta gent d’Inca. Per al Sr. García això sí realment és un mèrit, sobretot
perquè el grup municipal dels Independents d'Inca estan molt enfora de la
majoria absoluta, per això pensen que és un mèrit molt important arribar en
aquest nivell.
El Sr. García li reitera tota classe d’èxits en la nova etapa política que inicia o
que continua. Des del grup municipal dels Independents d'Inca, només li poden
retre un petit, quasi insignificant, homenatge: el Sr. García no tornarà a emprar ni
iniciar cap altra intervenció al plenari utilitzant les paraules: “Moltes gràcies i molt
amable, Sr. Batle”, unes paraules que el Sr. García ha utilitzat durant 15 anys a
cada punt de l’ordre del dia del plenari; aquestes paraules no les tornarà a
utilitzar, però diu al Sr. Torres que no es preocupi, que en cercaran unes
semblants perquè no diran el contrari. El Sr. García diu que aquesta serà la seva
humil dedicació al Sr. Balte i espera que qualque dia es trobin i parlin dels anys
que varen passar junts al consistori. El Sr. García dóna l’enhorabona per la seva
gestió i li desitja que tot li vagi bé, tant a nivell polític com a nivell personal.
Els presents a la Sala aplaudeixen.
El Sr. Batle demana al Sr. Secretari que li confirmi si ja ha dimitit.
El Sr. Secretari contesta que efectivament és així i explica que ara ha de passar
a regir la sessió el Sr. Seguí, segon tinent de batle, ja que el primer tinent de
batle és candidat a l’alcaldia.
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En aquests moments, el Sr. Rotger i el Sr. Seguí s’intercanvien el llocs i passa a
presidir la sessió el Sr. Seguí.
2. ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DE BATLE
Intervé el Sr. Seguí, qui manifesta l’orgull que representa per ell presidir aquest
acte de canvi de batlia. Indica que en el segon punt de l’ordre del dia s’ha de
procedir a l’elecció del nou batle, per la qual cosa demana al Sr. Secretari que
llegeixi el procediment que s’ha de seguir i les normes reguladores de l’elecció
de batle.
El Sr. Secretari llegeix les normes reguladores per a l’elecció de batle,
contingudes a l’art. 196 de la Llei orgànica reguladora del règim electoral
general, el qual diu que:
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents
llistes.
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat
electe.
c) Si ningú d'ells obté dita majoria, és proclamat batle el regidor que encapçali la
llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent
municipi. En cas d'empat es resoldrà per sorteig.
El Sr. Seguí demana als distints portaveus dels partits les candidatures que
presenten i expressa que per part del Partit Popular presenten com a candidat a
la batlia al Sr. Rafel Torres Gómez.
Els portaveus dels altres grups municipals expressen que no presenten cap
candidat.
El Sr. Seguí diu que, vist que només hi ha una candidatura, procediran a la seva
elecció, amb la determinació prèvia del sistema de votació. El Sr. Seguí
suggereix que es faci mitjançant la tradicional, que seria l’ordinària, i que seria
aixecant la mà.
Atès cap membre del consistori hi fa cap observació en contra, es determina que
aquest sigui el sistema de votació.
Seguidament es procedeix a la votació de la candidatura del Sr. Rafel Torres
Gómez com a batle d’Inca i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor
del grup municipal del Partit Popular i nou (9) abstencions del grup municipal del
PSIB-PSOE, el grup municipal del BLOC per Inca i el grup municipal dels
Independents d'Inca.
Vist que el Sr. Rafel Torres Gómez ha obtingut la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, el Sr. Seguí proclama com a batle d’Inca el
Sr. Rafel Torres Gómez.
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Els presents a la Sala aplaudeixen.
3. JURAMENT O PROMESA DEL BATLE I PRESA DE POSSESSIÓ DEL
CÀRREC
El Sr. Rafel Torres, una vegada elegit batle d’Inca, pren possessió del seu càrrec
utilitzant la formula legal:
“Promet, per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de Batle de l’Ajuntament d'Inca amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar
la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.”
Una vegada presa possessió del càrrec, el Sr. Rotger lliura al Sr. Torres el bastó
de comandament i l’emblema de la ciutat.
Els presents a la Sala aplaudeixen.
El Sr. Batle i el Sr. Seguí s’intercanvien els llocs i passa a presidir la sessió el Sr.
Batle.
El Sr. Batle comença la seva intervenció comentant que durant el dia d’avui li
havien demanat en diverses ocasions si estava nerviós, i diu que fins ara no ho
estava. Expressa que ha començat molt bé el dia, ha tengut molta tranquil·litat,
ha estat molt serè, i ara comença a estar una mica nerviós. Diu que potser sigui
perquè comença a notar la responsabilitat que li ha transmès el Sr. Rotger.
A continuació el Sr. Batle llegeix el seu parlament:
“Senyors regidors i regidores:
Ciutadans i ciutadanes:
Vull encetar aquestes, les meves primeres paraules des de la batlia expressant
agraïments, per a mi obligats i necessaris.
En primera instància voldria agrair el suport que he rebut sempre del meu
predecessor Pere Rotger, amic i mestre, del qual he après molt en aquests 15
anys de feina municipal colze a colze. Ha estat un gran batle, un batle
excepcional diria jo.
Gràcies, Pere.
Agrair també a tots els membres del grup municipal que em dóna suport, la seva
tasca diària, la seva implicació en favor de la nostra ciutat i, com no, la confiança
que han dipositat en la meva persona.
Moltíssimes gràcies.
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En aquest sentit m’agradaria tenir un record especial per un regidor molt estimat,
Felip Jerez, (un junior, com li deim) que avui no ens ha pogut acompanyar. El
destí l’ha copejat amb la pèrdua del seu pare. Des d’aquí la nostra solidaritat
amb ell i tota la seva família.
En darrer lloc també a totes les persones del Partit Popular d’Inca i que han fet
possible primer que pogués ocupar la presidència de la Junta Local i que
després m’han ajudat molt a arribar a la batlia.
Deix per als darrers de tots a les persones més importants en la meva vida; la
meva dona i els meus fills; la meva família. Ells són la meva força, l’alè que
respir cada dia. Ells m’han motivat. Han estat al meu costat en els bons i en els
mals moments. No m’han fallat mai.
Ells han patit en primera persona els sacrificis personals que implica aquest mon
tan apassionant però moltes vegades tan dur com és el de la política. Gràcies de
veres.
Regidors i ciutadans: durant aquests 15 anys he tengut la oportunitat de forma
part d’un projecte polític apassionant, sòlid i fiable que ha liderat el nostre batle,
Pere Rotger.
De la seva mà vaig entrar en aquest ajuntament i amb ell he madurat en política.
Ha estat un honor, i jo diria un privilegi, estar al teu costat tot aquest temps.
Hem lluitat molt per la nostra ciutat. Hem fet molt en positiu pels inquers i
inqueres. Jo que he pogut participar en el canvi que ha experimentat la nostra
ciutat en aquests anys, me sent hereu d’aquest bagatge i el vull assumir
plenament.
Avui me present aquí davant vosaltres amb la il·lusió per bandera i amb un
oferiment de diàleg i d’entesa, a tots i cadascun dels grups municipals aquí
representats.
Soc ben conscient que no sempre aconseguirem acords. Som ben conscient de
les diferències que ens separen. Tot i això, crec que els ciutadans ara mateix
ens demanen que facem un esforç més gran que mai per entendre’ns o almanco
per intentar-ho. Si tots sumam, els ciutadans hi sortiran guanyant.
Deia un president nord-americà anomenat John Fitzerald Kennedy que ‘si no
podem posar fi a les nostres diferències, almanco contribuïm que aquest món
sigui un lloc apte per a elles’.
Sé que arrib a aquest càrrec en uns moments enormement difícils. No és aquest
el millor escenari que ha viscut la nostra ciutat amb anys.
Per aquest motiu voldria fer una crida a la responsabilitat que tots tenim per
col·laborar, cadascú, des del seu lloc, a treure aquesta situació endavant.
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Amb aquest panorama, a més del diàleg, m’agradaria oferir als ciutadans
estabilitat i un lideratge fort i sense dubtes en les polítiques municipals.
Més enllà del diàleg i de l’estabilitat que m’oblig a cercar, no vull perdre de vista
quins són els nostres grans objectius com a ciutat. Són uns objectius comuns
que sé ben cert que tots compartim en diferent mesura.
M’agradaria dir-vos que no renuncii aquesta legislatura, de cap de les maneres,
a continuar la lluita oberta per aconseguir el Teatre Principal, ni per la Ronda
Nord, ni tampoc pel soterrament de les vies del tren. Si no mantenim la flama de
la reivindicació encesa, mai no aconseguirem que siguin una realitat.
Fa anys, alguns deien a un batle molt més jove anomenat Pere Rotger, que mai
aconseguiria l’Hospital Comarcal per a la ciutat, que era una utopia. Quinze anys
després però és una realitat. Tant de bo no haguem d’esperar altres quinze anys
per que vegem tots aquests projectes fets. Seria un gran fracàs per a tots.
Estimats inquers, tenc ben present que un any no és res en política. Per tant, sé
que el meu temps és comptat. Així i tot, vull fer feina pel nostre poble, per la
nostra ciutat.
Vos puc prometre que no estalviaré cap esforç, cap hora de feina per aconseguir
que d’aquí un any, tots estiguem un poquet millor que ara, que els nostres
ciutadans tenguin uns serveis de major qualitat.
Més encara intentaré forçar al màxim la maquinària municipal per optimitzar
recursos. Com ja he fet públic i notori, una de les meves primeres actuacions
com a batle serà la de realitzar una remodelació immediata de les àrees de
govern amb l’objectiu de guanyar en eficàcia, efectivitat i proximitat.
Deia abans que els moments que estam vivint són complicats, tempestuosos i
que les dificultats encara no s’han acabat.
Per tant, no ens queda altra que mentalitzar-nos que s’ha acabat una era, una
etapa de gestió municipal brillant i molt positiva, però insostenible amb l’actual
dinàmica econòmica.
Posam punt i final a una etapa en la qual Inca ha experimentat una millora sense
precedents pel que fa a equipaments i infrastructures. Mai en tan poc temps
havíem avançat tant .
Ara s’obre una nova porta, un nou canvi. Haurem de deixar de banda les grans
obres. És el moment de les persones. És el moment de la política del dia a dia.
Hem d’estar a prop de les famílies que ho passen malament.
Hem d’intentar millorar més que mai els serveis bàsics municipals. Hem d’aspirar
a tenir una ciutat més neta i més ordenada que continuï essent un exemple de
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convivència.
Aquesta tasca ja era complicada fins ara, però en l’actual situació de retalls i de
mancança de recursos encara ho serà més. Haurem d’utilitzar més que mai la
imaginació i posar encara més dedicació i hores de gestió.
Podeu estar ben segurs que el repte que tenim al davant és complicadíssim,
però estic convençut que el superarem.
La feina no m’asusta, m’engresca. Com a batle, respiraré i sentiré, viuré i
pensaré les 24 hores per Inca. No serà cap sacrifici. Serà un autèntic privilegi.
Tant jo, personalment, com tot l’equip que tendré al darrere ens desviurem per
fer feina per la ciutat que estimam. Esper i confii que no decebrem a ningú.
Heu de saber que, com ha passat durant tots aquests anys, tendré les portes
obertes de porta en ample a tots els inquers. Tots els ciutadans seran igualment
escoltats i tenguts en compte.
Vull estar a prop de tots vosaltres. Vull viure els vostres problemes, les vostres
preocupacions. Només així sabré que allò que decideix l’equip de govern, allò
que decideix el batle, és el que realment volen els inquers i inqueres.
Sé que les meves decisions no sempre acontentaran a tots. Per endavant vos
deman disculpes. Heu de saber, però, que aquestes decisions sempre aniran
dirigides a preservar l’interès general de la ciutat. Inca sempre estarà davant de
tot.
Aquest és el compromís públic que assumeixo davant vosaltres. Esper no
decebre a ningú.
Moltíssimes gràcies”
Els presents a la Sala aplaudeixen.
El Sr. Batle dóna la paraula als portaveus dels diferents grups municipals.
Intervé el Sr. Ramis. En nom del grup municipal del PSIB-PSOE dóna la més
sentida enhorabona al Sr. Batle pel seu nou càrrec.
El Sr. Ramis diu que avui, després de 15 anys, Inca tendrà un nou batle, que
haurà d’assumir l’herència dels darrers 15 anys de govern del Partit Popular, una
herència de la qual el Sr. Batle mateix és responsable, amb punts febles i punts
forts. Aquest fet, pensa el Sr. Ramis que es produeix en uns moments de grans
dificultats que els obliguen a fer un gran esforç, on no hi ha lloc per al desànim ni
per al pessimisme, i sí per al coratge i la il·lusió per trobar alternatives eficients
que els facin recobrar el camí de la recuperació econòmica de la ciutat. El Sr.
Ramis expressa que en aquest camí els podran trobar, que no dubtin en cap
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moment que totes les mesures que l’equip de govern del Partit Popular vulgui
dur a terme, i que suposin accions decidides per sortir de la crisi que es pateix a
Inca, comptaran amb el suport més decidit del grup municipal socialista.
El Sr. Ramis manifesta que el compromís del grup municipal del PSIB-PSOE
amb Inca, en uns moments com els que viuen, segueix intacte, i capficar-se en
qüestions partidistes i sense fonament seria una irresponsabilitat que no els
podrien perdonar ni els inquers ni ells mateixos. Per aquest mateix motiu des del
grup municipal socialista han decidit no presentar candidat, de la mateixa
manera que reiteren el seu oferiment de col·laboració.
El Sr. Ramis demana al grup municipal del Partit Popular que faci bon ús del vot
de confiança que els donen aplicant polítiques que tenguin com a prioritat
afrontar els reptes que té la ciutat per garantir el millor futur per als inquers.
El Sr. Ramis vol deixar clar que aquest tarannà no representa en cap cas un xec
en blanc i reitera que amb diàleg i consens els trobaran sempre, però, si això no
fos així, anuncien una oposició dura i contundent.
El Sr. Ramis espera veure com l’equip de govern municipal:
• Té com prioritat donar suport als ciutadans que pateixen la crisi actual.
• Que fa els esforços imprescindibles i necessaris, per reduir l’alarmant deute
que pateix aquesta corporació.
• Que pren decisions adients per disminuir el dèficit municipal.
• Que els reiterats anuncis que des del Partit Popular des de fa anys es fan en el
sentit de millorar el dia a dia de la ciutat siguin una realitat i no caiguin en sac
romput de ben nou.
• I que adopta les mesures més adequades per tal que Inca se situï en el camí
de la recuperació, i tot això amb la transparència i eficàcia que requereix un
ajuntament democràtic.
El Sr. Ramis reitera que en cas contrari l’oposició del grup municipal del PSIBPSOE serà responsable, però crítica i dura a la vegada perquè en aquests
moments aquesta és la seva màxima responsabilitat: vetllar per a una millor
qualitat de vida dels inquers.
Com a mostra del seu compromís, el Sr. Ramis anuncia que demà mateix a les 8
del dematí, el primer ciutadà que trobarà el Sr. Batle a la porta del seu despatx
serà ell mateix amb tot un seguit de propostes per negociar, les quals -n’està
segur- seran molt positives per al futur de la ciutat.
Amb aquests objectius ben clars i definits, el Sr. Ramis desitja sort al Sr. Batle
amb aquesta nova responsabilitat, perquè malgrat les seves diferències la sort
del Sr. Batle serà la sort de tots els ciutadans d’Inca.
Els presents a la Sala aplaudeixen.
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Intervé el Sr. Rodríguez. Dirigint-se al Sr. Batle, li dóna l’enhorabona pel nou
càrrec i li manifesta que des del grup municipal del BLOC per Inca sempre
tendran una mà estesa per al diàleg; que la crítica i la lloança arribarà amb el
temps, queden onze mesos de legislatura, i en aquests temps diu que ja es
trobaran per a allò bo i per a allò no tan bo. Vol que el Sr. Batle sàpiga que faran
una oposició amb seny. El Sr. Rodríguez li desitja molts d’èxits per a la ciutat
d’Inca.
Els presents a la Sala aplaudeixen.
Intervé el Sr. García. Dóna les gràcies al Sr. Batle i, fent referència a aquelles
paraules que emprava per dirigir-se al Sr. Rotger, li diu que ara no du les frases
preparades, però es compromet a dur-les en el pròxim plenari. En aquest
moment diu que només pot començar dient: “Moltes gràcies, Sr. Batle, i
enhorabona.”
El Sr. García comenta que es veu que ell va al revés que els seus companys de
l’oposició perquè assisteix a les sessions dels plens ordinaris sense preparar els
punts i, en canvi, quan és una investidura ha vengut amb els papers preparats,
però després s’ha oblidat d’ells i no sap com van; però, el que sí vol fer primer és
comentar el discurs del Sr. Batle.

-

El Sr. García diu que del discurs inicial del Sr. Batle s’ha quedat amb tres dades
importants, tres projectes importants per a ell. De fet, li diu que, si els hagués
anomenat abans de presentar la candidatura, potser haurien canviat el vot. El Sr.
García recorda que el Sr. Batle ha dit que faria feina per tres projectes:
Teatre Principal, l’adquisició del qual fou una proposta del grup municipal
dels Independents d'Inca.
Ronda Nord, respecte a la qual diu que el grup municipal dels Independents
d'Inca va intervenir l’any 1987 perquè es reflectís damunt el Pla General; des del
87 fins a data d’avui lamenta que Inca no tengui la Ronda Nord.
Soterrament de les vies del tren; projecte del grup municipal dels
Independents d'Inca en el programa electoral del 90 i escaig.
El Sr. García afirma que almanco en aquests tres projectes el Sr. Batle podrà
comptar amb el suport incondicional del grup municipal dels Independents
d'Inca. Diu que han tengut governs de distint color a Madrid i a Palma, i cap
d’aquests tres projectes són una realitat, però espera que ho sigui aviat, i no
perquè siguin propostes del grup municipal dels Independents d'Inca sinó perquè
són necessàries per a Inca, que és la motivació més important per la qual es
mouen els Independents d'Inca.
El Sr. García afirma que no s’estendran en la valoració del discurs del Sr. Batle
ni en la valoració de les circumstàncies del canvi; qüestions polítiques que
prefereix deixar per a més endavant. Diu que tendran temps per anar debatent el
dia a dia de la ciutat.
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El Sr. García comenta que du una reproducció dels discursos d’investidura que
han fet tots aquests anys: primer, vol felicitar el Sr. Batle i oferir-li la seva
col·laboració, que tendrà sempre que la demani, i quan no la hi demani, tendrà la
seva opinió i amb aquesta opinió diu que el Sr. Batle podrà fer allò que vulgui, o
com tantes vegades ha dit al Sr. Rotger: “per això tenen majoria absoluta i poden
fer allò que vulguin.” El Sr. García en to d’humor diu al Sr. Batle que si s’adona
que li molesta que li digui això li ho repetirà, i si no li molesta, diu que ja no li ho
dirà més.
El Sr. García manifesta que canvia el batle, però que continua el mateix equip de
govern i, per tant, les paraules del grup municipal dels Independents d'Inca seran
una repetició de totes les investidures. Diu que estaran a l’expectativa si canvia
qualque cosa més.
Per acabar el Sr. García expressa que aquestes són les paraules que repeteixen
sempre: “tengui per segur que si el seu govern actua amb respecte a l’interès
general, a la legalitat, amb claredat, amb honestedat, amb transparència i amb
diàleg no atrinxerat dins el ‘rodet’ que pot suposar en determinats casos una
majoria absoluta. Amb una frase: si actua pensant 100 % per Inca (aquest diu
que era el darrer eslògan electorals dels Independents d'Inca), no dubti que
tendrà la nostra col·laboració desinteressada. Si no és així, tendrà en nosaltres
una oposició dura, però correcta i constructiva (diu que ho deu ser, perquè el Sr.
Rotger els ha definit així).”
El Sr. García finalitza la seva intervenció desitjant èxits al Sr. Batle, ja que els
seus èxits seran pel bé de la ciutat, sense cap dubte, i per millorar la qualitat de
vida dels inquers. Li reitera l’enhorabona.
Els presents a la Sala aplaudeixen.
Intervé el Sr. Batle. Agraeix molt cordialment les intervencions dels tres
portaveus, agraeix les seves paraules i els seus oferiments. Els reitera el seu
compromís de poder fer feina plegats amb les seves diferències i amb els seus
punts de vista, però sempre cercant tots allò que és millor per a Inca, amb la qual
cosa fa extensible a tots els membres de l’oposició, a pesar que només hagin
intervengut els portaveus, les paraules que han fet els tres partits de l’oposició.
Per acabar el Sr. Batle vol fer agraïments a moltes persones: al Sr. Esteban
González per ser avui aquí en aquest acte; al seu president Sr. José Ramon
Bauzá; als vicepresidents Sr. Carlos Delgado i Sr. Joan Jaume; al Sr. Toni
Pastor, que no sap si hi és present, però que li havia confirmat la seva
assistència; a la Sra. Maria Salom, diputada, amiga i regidora seva a les
passades eleccions; a la Sra. Rosa Estaràs, eurodiputada, per la seva
assistència en aquest acte; al Sr. Miquel Ramis, secretari general; a tots els
batles; al seu cap fins ara, Sr. Llorenç Fluxà; també vol donar les gràcies a la
Consellera, la Sra. Francisca Vives, la qual li consta que també ha assistit a
l’acte. Dóna les gràcies a tots, a tots els amics, a tota la família, a tots els
companys. El Sr. Batle vol acabar la seva intervenció demanant disculpes als
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presents de tot cor per com han estat de malament durant aquesta sessió,
perquè li hauria agradat que haguessin estat còmodes, però diu que només
veure’ls aquí ja el fa feliç, per la qual cosa els reitera el seu agraïment per la
seva presència.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle-president aixeca la sessió a les
denou hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el
secretari accidental, certific.
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