
ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  DE  LA 
CORPORACIÓ EN DATA 8 DE JUNY DE 2011

ASSISTENTS

PRESIDENT
Batle-president
Sr. Rafel Torres Gómez 

REGIDORS
Sr. Andreu Caballero Romero
Sra. Magdalena Cantarellas Llompart
Sra. María José Fernández Molina
Sr. Lluís Ferrari Alorda
Sr. Àngel García Bonafè
Sra. Margalida Horrach Beltran
Sr. Felip Jerez Montes
Sra. María José Morales Mateo
Sr. Virgili Moreno Sarrió
Sr. Josep Pastor Espada
Sra. Maria Payeras Crespí
Sra. Iolanda Pericàs Izquierdo
Sra. Esperança Ramis de Plandolit
Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua
Sr. Lluís Ribera Perianes 
Sr. Antoni Rodríguez Mir 
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell 
Sr. Bartomeu Seguí Prat 
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera

SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillermo Corró Truyol

INTERVENTORA MUNICIPAL
Sra. Francisca Martorell Pujadas

TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori

A  la  sala  de  sessions  de  la  casa 
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes 
Balears), essent les onze hores del dia 
quatre  de  març  de  dos  mil  onze,  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.  Andreu 
Caballero  Romero,  Sra.  Magdalena 
Cantarellas  Llompart,  Sra.  María José 
Fernández  Molina,  Sr.  Lluís  Ferrari 
Alorda,  Sr.  Àngel  García Bonafè,  Sra. 
Margalida  Horrach  Beltran,  Sr.  Felip 
Jerez Montes, Sra. María José Morales 
Mateo,  Sr.  Virgili  Moreno  Sarrió,  Sr. 
Josep  Pastor  Espada,  Sra.  Maria 
Payeras  Crespí,  Sra.  Iolanda  Pericàs 
Izquierdo,  Sra.  Esperança  Ramis  de 
Plandolit,  Sr.  Francesc  Xavier  Ramis 
Otazua,  Sr.  Lluís Ribera Perianes,  Sr. 
Antoni  Rodríguez  Mir,  Sra.  Antònia 
Maria Sabater  Martorell,  Sr.  Bartomeu 
Seguí Prat, i Sra. Rosa Maria Tarragó 
Llobera.

Actua com a secretari accidental el Sr. 
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de 
l’acte,  i  hi  assisteixen  la  interventora 
municipal  Sra.  Francisca  Martorell 
Pujadas  i  el  tresorer  municipal  Sr. 
Miquel Batle Vallori.
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La Presidència, 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

Primerament  intervé  el  Sr.  Batle,  el  qual  anuncia  l’inici  de  la  sessió  extraordinària  del  Ple  de 
l’Ajuntament d’Inca.

El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació a formular a l’acta de data de data 18 de 
maig de 2011.

El  Sr.  Ramis  manifesta que avui  arriba  el  fi  de  la  legislatura  2007-2011,  una  legislatura  molt 
intensa, i especialment difícil per a la nostra ciutat. No pot dir, que aquesta hagi estat de les millors 
que ha viscut aquest ajuntament, sinó més be tot el contrari. Han estat anys durs en els que han 
sofert una forta crisi que ha afectat a tota Europa, però d’una forma molt especial ha afectat a 
Inca, que ha perdut bona part dels signes més identificatius de la ciutat, un fet que ha suposat un 
esforç més intens pels regidors que han constituït aquesta corporació.

Avui, bona part dels regidors d’aquest consistori deixaran la seva condició de regidors, però ben 
segur que no deixaran les seves ganes de lluitar per una ciutat millor, regidors amb els que han 
viscut  debats  intensos  i  bons  moments,  i  amb  els  quals  han  compartit  sobretot  cordialitat  i 
respecte, al marge de les seves diferències ideològiques.

Per tot això, vol desitjar als regidors que avui deixen aquesta corporació molta sort; als joves, com 
la Sra. Yolanda Pericàs, la Sra. Maria José Morales i el Sr. Lluis Ribera, que ben segur que aquest 
no serà un adéu sinó un fins demà. Als veterans, com el Sr. Joan Rubert i el Sr. Tolo Seguí, els vol 
agrair la bona relació que han mantingut i desitjar-los molta sort en les seves noves etapes. I com 
no podria ser d’una altra manera, vol agrair al seu company de grup, el Sr. Lluis Ribera, aquests 
quatre anys que ha dedicat a la tasca del GMS, esperant que la seva labor sindical s’ompli d’èxits. 
Finalment,  un  agraïment  molt  especial  a  una  regidora  que  ha  marcat  una  etapa  en  aquest 
consistori,  una  persona  lluitadora  i  molt  treballadora,  que  ha  demostrat  la  seva  estimació  a 
aquesta ciutat,  una persona apreciada per tots a la  que desitja  molta sort,  la  Sra.  Esperança 
Ramis.

Vol concloure demanant disculpes als que hagi pogut ofendre i, a la vegada, en nom propi i del 
Grup Municipal PSIB-PSOE, donar una vegada més l’enhorabona als que continuaran i una forta 
abraçada a tots els regidors que a partir d’ara seguiran altres camins no menys importants.

Seguidament es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de data 18 de maig de 2011 que s’aprova 
per unanimitat dels regidors presents.

I sense més assumptes per tractar el Sr. Batle-president aixeca la sessió a les nou hores i trenta 
minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certifico.
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