
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

Data: 10/07/17
Núm. de la sessió: 1/2017
Lloc: Claustre de Sant Domingo
Horari: de les 21 h a les 21.30 h
Caràcter: ordinari

Hi assisteixen:

Sr. Antoni Rodríguez Mir, vicepresident.
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell, representant del grup municipal del PSIB-
PSOE d’Inca.
Sr. Gabriel Frontera Borrueco, representant del grup municipal MÉS per Inca.
Sr. Antelm Ferretjans Llompart, representant del grup municipal d’INDI.
Sra. Antonia Triguero Salamnca, representant del grup municipal del PI.
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera, representant del grup municipal del PP 
Sr. Marcel·lí Minaya Thorell, representant de les entitats musicals d’Inca.
Sr. Bernat Mateu Morro, representant de les entitats culturals d’Inca. 
Sr. Miquel Àngel Riutort, representant de les associacions de veïns d’Inca.
Sr. Gabriel Amer Amer, assessor a judici de la Presidència.

No hi assisteixen:

Sr. Virgilio Moreno Sarrió, president. 
Sr. Rafel Beltran, representant de les entitats folklòriques d'Inca.
Sr. Domingo Mestre Pastor, representant de les entitats corals d’Inca. 
Sr. Joan Ensenyat Quintana, tècnic de Biblioteques (s'ha excusat d'assistir-hi). 
Sr.  Gabriel  Pieras  Salom,  cronista  oficial  de  la  ciutat  d’Inca  (s'ha  excusat
d'assistir-hi). 
Sr./Sra. Representant del Centre Universitari d’Inca. 
Sra.  Maria  Amorós,  representant  del  bisbat  de  Mallorca  en  matèria  de
patrimoni.
Sr. Miquel Pieras Villalonga, assessor a judici de la Presidència.
Sra.  Catalina Pericàs Pons, assessora a judici de la Presidència.
Sr. Guillem Alexandre Reus Planells, assessor a judici de la Presidència.
Sra. Magdalena Sastre Morro, assessora a judici de la Presidència. 

Actua de secretària:

Sra. Margalida Adrover Cabrera, tècnica de Cultura i Normalització Lingüística

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ORDRE DEL DIA PREVIST 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Proposta del Premi Dijous Bo 2017.
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3. Informacions de programes i activitats de l'Àrea de Cultura.
4. Precs i preguntes.

Per  la  Vicepresidència,  quan  són  les  20.30 hores,  atès  que  no  es  dóna el
quòrum necessari per a l'inici de la sessió, es posposa el seu inici a la segona
convocatòria mitja hora després, d'acord amb l'article 1 del Reglament del Consell
Municipal de Cultura. Quan són les 21 h, es declara iniciada la sessió en segona
convocatòria i es procedeix a l’estudi i examen dels assumptes inclosos a l’ordre
del dia de la convocatòria.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR

Els reunits consideren l’esborrany de l’Acta de la sessió de dia 14 de novembre
de 2016.

Per la Presidència se sotmet a votació l’esborrany de l’Acta de la sessió de dia
14 novembre de 2016, que s’aprova per unanimitat dels presents.

Vist  el  resultat  de la votació,  es declara aprovat  l’esborrany de l’Acta de la
sessió de dia 14 de novembre de 2016.

2. PROPOSTA DE BASES DEL PREMI DIJOUS BO 2017

Els reunits consideren la següent proposta de bases amb relació a la propera
convocatòria del Premi Dijous Bo 2017:

"BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO
2017

L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria del  Premi Dijous Bo 2017  amb la
finalitat d’atorgar beneficis a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o
privades,  de  qualsevol  nacionalitat,  com  a  reconeixement  exprés  per  la  seva
contribució a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la
solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi
incidit en aquests camps.

Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca el  Premi Dijous Bo
2017, d’acord amb les bases següents:

1. SECCIONS

El Premi Dijous Bo tendrà una única denominació i podrà concedir-se a aquelles
persones,  físiques  o  jurídiques,  públiques  o  privades,  de  qualsevol  nacionalitat
que, des de diversos camps, hagin duit  a terme una activitat  en benefici  de la
societat  inquera,  o  hagin  destacat  de  forma  rellevant  per  la  seva  aportació  al
progrés de la ciutat d’Inca.
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Cada  any  es  lliuraran  els  Premis  Dijous  Bo  que  es  creguin  oportuns.  No  es
concediran a títol pòstum, exceptuant que la seva defunció hagi tengut lloc
des de la darrera edició del Premi.

2. BENEFICIARIS

Podran  ser  beneficiàries  del  Premi  que  es  regulen  en  aquest  reglament  les
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que
reuneixin els requisits que exigeixin les bases de la convocatòria del Premi Dijous
Bo. Les persones beneficiàries no podran ser càrrecs electes municipals.

3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les  propostes  de  candidatures  hauran  de  presentar-se  mitjançant  instància
acompanyada de la documentació següent:
-  Memòria acreditativa en la qual  es motivin les causes i  circumstàncies de la
candidatura.
- Curriculum vitae del candidat o candidata proposada, o memòria d'activitats, quan
aquest/a adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.
-  Qualsevol  altra  documentació  complementària  que  el/la  proposant  consideri
convenient, a efectes d'aportar una major informació del candidat o candidata.
-  Cada candidatura ha d'anar  acompanyada d'un mínim de 10 signatures de li
donin suport. 

4. ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES

El  termini  d’admissió  de  les  propostes  acabarà  dia  6  d'octubre  de  2017.  Les
propostes s’han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d’Inca (plaça
d’Espanya, 1). Hi seran admeses les propostes que es lliurin personalment o que
hi arribin per correu, si la data d’emissió no és posterior a dia 6 d'octubre de 2017.

5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES

La Comissió Informativa de Cultura és l’encarregada de resoldre les propostes de
candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria. 
El Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de l’Ajuntament d’Inca, emetrà una
proposta de concessió de Premi Dijous Bo 2017,  la qual  resultarà del  següent
sistema de votació:

1. Prèviament a la votació cada una de les candidatures podrà ser defensada
davant els membres del Consell Municipal de Cultura (CMC) per la persona
que n'hagi fet la proposta o per la persona en qui aquesta delegui.

2. Les votacions en tot cas seran secretes i amb butlleta de votació.
3. S'establirà una primera volta de votacions on totes les candidatures seran

votades de manera individual. Passaran a la següent ronda les propostes
que  obtenguin  la  majoria  absoluta  dels  vots  afirmatius  dels  membres
presents a la reunió.

4. En cas de quedi seleccionada més d'una proposta tindrà lloc una segona
votació en la qual es decidirà si les propostes que han passat a segona
volta  poden  rebre  el  premi  o  si  es  continua  amb  la  votació  per  a  una
següent tria. El resultat haurà d'obtenir la majoria simple dels vots presents.
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I així successivament fins al resultat final que decidiran els membres presents
del CMC.

5. De cara al resultat final seran els mateixos membres del CMC els qui decidiran
la quantitat de premiats de cada any.

Un  cop  decidida  la  proposta,  el  Consell  Municipal  l'elevarà  a  la  Comissió
Informativa de Cultura, la qual realitzarà la proposta de concessió del Premi Dijous
Bo 2017 i l'elevarà a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca.
Per  a  la  seva  concessió,  el  Premi  Dijous  Bo  requerirà  acord  plenari  de  la
corporació  municipal  adoptat  a  l'efecte,  amb els  vots  favorables  de  la  majoria
simple. 

La concessió del Premi Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes de la fira del
Dijous Bo i el premiat o premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.
L’Ajuntament d’Inca podrà declarar desert el Premi.

La  Comissió  Informativa  de  Cultura  resoldrà  tots  aquells  aspectes  que  no
contemplin aquestes bases. L’acord plenari adoptat a l’efecte serà inapel·lable.

6. CONTINGUT DEL PREMI

El Premi Dijous Bo no tendrà dotació econòmica i consistirà en una peça artística
acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La  participació  a  la  convocatòria  del  Premi  Dijous  Bo  2017  suposa  la  total
acceptació d’aquestes bases."

El Sr. Vicepresident explica que es porta a la consideració del CMC la present
proposta de bases arran de la controvèrsia que es va originar amb motiu de la
passada convocatòria si el Premi es podia concedir a títol pòstum. Comenta
que,  havent  consultat  el  secretari  municipal,  cal  que les bases tenguin una
redacció clara en aquest sentit. Per tant, la proposta recull la introducció d’un
canvi a les bases respecte a l’anterior edició, consistent a afegir al punt 1 de les
bases: "No es concediran a títol pòstum, exceptuant que la seva defunció hagi
tengut lloc des de la darrera edició del Premi."

La  Sra.  Sabater  i  la  Sra.  Triguero  manifesten  el  seu  acord  amb  la  nova
proposta de redacció.

El Sr. Mateu demana com quedaria la redacció relativa a la Medalla de la Ciutat
en el Reglament de protocol, honors, distincions i premis.

El  Sr.  Vicepresident  respon que la  Medalla  s’atorgà a  Jaume Serra,  a  títol
pòstum.  Comenta  que,  si  consideren  que  per  rebre  aquesta  distinció  s’ha
d’establir la mateixa redacció que ara es vol introduir a les bases del Premi
Dijous Bo, ho poden fer.
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La Sra. Adrover explica que, en cas que es modifiqui la redacció del Reglament
en relació amb el punt per a la concessió de la Medalla de la Ciutat, la proposta
de modificació s’ha d’aprovar inicialment per Ple i s’ha de publicar al BOIB, i  si
no hi ha al·legacions posteriorment queda aprovada.

La Sra. Tarragó expressa que li agrada que es doni el major nombre de Premis
Dijous Bo possible, però que l’única cosa amb què no està d’acord amb aquest
canvi és que, en cas d’anar endavant, durant la història del Premi els premiats
no hauran tengut  les  mateixes  condicions per  a  l’atorgament  de  la  referida
distinció. Recorda la proposta de candidatura per concedir el Premi a la Sra.
Antònia Corró. Comenta que amb la nova redacció se li podria haver atorgat.

El Sr. Vicepresident exposa que si no es donà el Premi a la Sra. Antònia Corró
degué ser perquè es decidí que no atorgar-l’hi.

La Sra. Tarragó manifesta que deixaria la redacció com estava i que la distinció
es  concedeixi  a  persones  vives;  esmenta  que,  si  s’atorga  a  títol  pòstum,
realment ho fan a la família. Creu que la filosofia del Premi era que s’atorgàs a
candidats que fossin vius.

El Sr. Riutort proposa que la redacció es modifiqui establint que, si la persona
és viva en el  moment en què es presenti  la seva proposta de candidatura i
després posteriorment morís, s’accepti la proposta. Demana quants casos de
propostes  de concessió  del  Premi  a  títol  pòstum hi  va haver  a  la  passada
edició.

El Sr. Vicepresident respon que hi va haver tres casos, però que quedaren fora
de la primera volta de la votació.

Els reunits obren un debat sobre aquesta qüestió.

Finalitzat el debat, els reunits acorden que la redacció del segon paràgraf del
punt 1 de les bases del Premi quedi de la següent manera, amb el vistiplau
previ  del  Sr.  Secretari:  "Cada any es lliuraran els Premis Dijous Bo que es
creguin oportuns.  No es  concediran  a títol  pòstum,  exceptuant  que la  seva
defunció hagi tengut lloc amb posterioritat a la presentació de la seva proposta
de  candidatura,  d’acord  amb  els  terminis  establerts  a  les  bases  de  la
convocatòria."

La  Sra.  Adrover  indica  que  consultarà  amb  el  Sr.  Secretari  si  aquesta
modificació  s’ha  de  plasmar  també  al  Reglament  de  protocol,  honors,
distincions i premis, cas en el qual també s’haurà de portar a Ple la modificació
del Reglament i posterior publicació al BOIB.

Per  altra  banda,  els  reunits  acorden  mantenir  la  mateixa  redacció  del
Reglament per a la concessió de la Medalla de la Ciutat a títol pòstum.

El Sr. Ferretjans demana si els partits polítics no poden presentar propostes de
candidatures al Premi Dijous Bo.
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La Sra. Adrover respon que les bases no ho diuen.

La  Sra.  Tarragó  entén,  doncs,  que  els  partits  polítics  poden  presentar
candidatures.

El Sr. Vicepresident comenta que les bases no diuen que en puguin presentar.

La Sra. Tarragó recorda que a l’edició de 2015 el seu grup municipal va ser
l’únic  que va  presentar  propostes  de candidatures,  a  banda de la  resta  de
propostes d’altres entitats o persones, però que ara el  que fan és animar a
tothom perquè participi a la convocatòria, que és el que fan tots.

El Sr. Vicepresident comenta que des de l’Ajuntament difonen la convocatòria
del Premi Dijous Bo per engrescar a la participació.

Per  la  Presidència  se  sotmet  a  votació  la  proposta  transcrita  anteriorment
relativa  al  punt  1  de  les  bases  del  Premi  Dijous  Bo,  que  s’aprova  per
unanimitat.

3.  INFORMACIONS  DE  PROGRAMES  I  ACTIVITATS  DE  L'ÀREA  DE
CULTURA

Es facilita als reunits la següent informació:

"ACTIVITATS JULIOL 2017
ÀREA DE CULTURA

Diumenge 16 de juliol
INCAJAZZ, Enrique Oliver quintet
Lloc: Claustre de Sant Domingo
Hora: 21 h

Dijous 20 de juliol
Inauguració  de  l’exposició  ‘XXV  anys  del  Curs  de  Pintura  de  l’AV  Es
Blanquer’
Lloc: Casal de Cas Metge Cifre
Hora: 20 h

Divendres 21 de juliol
Acte commemoratiu del Fill Il·lustre Sebastià Garcies Palou
Lloc: Claustre de Sant Domingo
Hora: 20.30 h

Dissabte 22 de juliol
Teatre Ballarugues
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 20.30 h

Diumenge 23 de juliol
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INCAJAZZ, Incajazz Quintet
Lloc: Claustre de Sant Domingo
Hora: 21 h

Dissabte 29 de juliol
Teatre Ballarugues
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 20.30 h

Lliurament dels Premis Literaris Pare Colom
Lloc: Claustre de Sant Domingo
Hora: 21.30 h

Fins al 29 de juliol
Exposició ‘Aigua’, de Dolores Sampol
Lloc: Sa Quartera Centre d’Art

Fins al 31 de juliol
Exposició ‘Fotografies de natura’
Lloc: sala de vidre del Claustre de Sant Domingo
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