DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ, FORMACIÓ I
ESPORTS PER A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PROTOCOL, HONORS,
DISTINCIONS I PREMIS MUNICIPAL
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:
"Atès el Reglament de protocol, honors, distincions i premis de l’Ajuntament d’Inca, la darrera
modificació del qual es va aprovar en data 25 de febrer de 2016;
Atesa la controvèrsia que es va donar en el marc de la darrera convocatòria del Premi Dijous Bo
(2016), sobre la qüestió si la referida distinció es podia atorgar a títol pòstum;
Atès que, en vista d’aquell debat, s'ha considerat adient modificar la redacció de l’article 31 del
Reglament esmentat, referent a la finalitat del Premi Dijous Bo, per tal que de recollir amb major
concreció quines propostes de candidatures poden ser beneficiàries de la distinció;
Atesa la proposta acordada pel Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de l’Ajuntament
d’Inca, reunit en sessió ordinària de dilluns 10 de juliol de 2017, amb l'objectiu expressat
anteriorment;
Antoni Rodríguez Mir, regidor de Cultura, eleva a la consideració de la Comissió Informativa de
Cultura, Educació, Formació i Esports la següent proposta d’acord:
1. Aprovar la modificació del Reglament de protocol, honors, distincions i premis de l’Ajuntament
d’Inca, quant a la regulació del Premi Dijous Bo, consistent a modificar l’article 31, amb el
següent contingut literal (text objecte de la modificació en negreta:
‘Article 31. Finalitat
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.
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.’
2. Exposar al públic aquesta aprovació inicial, mitjançant publicació en el BOIB, perquè en el
termini de trenta dies es puguin presentar reclamacions i suggeriments.
3. En el cas que no es presentin al·legacions s’entendrà definitivament aprovada la modificació
del Reglament, si bé perquè entri en vigor la modificació haurà de publicar-se íntegrament en el
BOIB i haurà d’haver transcorregut el termini a què es refereix l’art 65 de la Llei de bases de
règim local."
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Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal de l’Ajuntament d’Inca
acordarà allò que consideri més adient als interessos municipals.
Inca, 21 de setembre de 2017
El vicepresident de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports
Antoni Rodríguez Mir

INFORME DE LA TÈCNICA RESPONSABLE
La tècnica d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions, no observa
cap objecció perquè aquesta proposta 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.
Margalida Adrover Cabrera
Tècnica de Cultura i Normalització Lingüística
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