REGLAMENT DE PROTOCOL, HONORS, DISTINCIONS I PREMIS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquest reglament s’aprovà pel Ple de l'Ajuntament d'Inca en sessió del dia 30 de
novembre de 2007 i es modificà en data de 27 de març de 2009.
L’anterior reglament datava de 15 d’abril de 1982. Transcorreguts 24 anys, i atès el
creixement social d’Inca, s’ha cregut necessari fer una modificació d’aquest reglament, a
través de la tasca de la Comissió de nomenament i seguiment de distincions oficials de la
ciutat d’Inca del Consell Municipal de Cultura.
El nou reglament inclou la regulació de distincions honorífiques i agermanaments, així com
la modificació del capítol de distincions ja existents en el reglament anterior.
El Magnífic Ajuntament de la ciutat d'Inca, d'acord amb el que preveuen els articles 303 i
següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals, acorda que la concessió d'honors, distincions i premis d'aquesta corporació sigui
regulada pel reglament següent:
TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte regular el règim jurídic i el procediment general
d’actuació de l’Ajuntament d’Inca, en relació amb els honors, les distincions i els premis,
així com en el relatiu als agermanaments que aquest vulgui acordar amb altres ciutats o
pobles.
Article 2. Naturalesa jurídica
Aquest reglament, en conformitat amb el que disposa l’article 191 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, té naturalesa especial.
Article 3. Definicions
Als efectes d’aquest reglament, s’entén per:

a) Honors i distincions: són les atribucions de dignitat conferides a títol de
reconeixement a les persones físiques o jurídiques per raó dels seus mèrits.
b) Premis: són els beneficis atorgats a persones físiques o jurídiques, com a
reconeixement exprés per a 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.
c) Agermanaments: és l’acord lliurement adoptat entre dues col·lectivitats locals amb
l’objecte d’establir entre elles llaços de relació i amistat permanents, en ordre a un
millor coneixement, enteniment, intercanvi d’experiències i cooperació mútua.
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TÍTOL PRIMER. DEL PROTOCOL I CERIMONIAL
Article 4. Objecte
Els actes públics organitzats per l’Ajuntament d’Inca se sotmetran a les regles de
cerimonial previstes en aquest reglament.
Article 5. Àmbit d’aplicació
No quedaran inclosos dins l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament aquells actes públics
municipals en els quals participin autoritats estatals, insulars o autonòmiques, regint-se en
aquest cas per la normativa vigent reguladora d’aquests.
Article 6. Precedència
La precedència entre els membres de la corporació serà la següent:
1234-

batle
tinents de batle
regidors d’àrees municipals
restants regidors

Aquesta precedència no s’alterarà encara que l’acte sigui iniciativa o competència d’un
membre en concret de la corporació, a excepció que aquest intervingui com a ponent i
formi part de la presidència de la mesa.
Així mateix, el batle de la ciutat podrà, amb motiu de l’assistència d’invitats il·lustres,
establir un tracte de preferència per a aquests, en el règim de prelacions.
Article 7. Assistència als actes de persones guardonades amb nomenaments o
distincions honorífiques
Les persones guardonades per aquest ajuntament amb nomenaments o distincions
honorífiques gaudiran d’un lloc preferent en els actes oficials que celebri l’Ajuntament
quan, per raó de la naturalesa de l’acte, s’hagin convidat pel batle.
Article 8. Actes complementaris de cerimonial
En els actes oficials especialment solemnes, el batle podrà disposar la formació d’un grup
municipal de gala, format per efectius de la Policia Local, així com la col·locació de
domassos a la seu de l’Ajuntament.
Article 9. Protocol especial de constitució de l’Ajuntament
La constitució de la corporació i la presa de possessió del càrrec de batle o el de regidor
d’aquesta, així com la substitució de qualsevol dels seus membres, es farà d’acord amb el

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

2

procediment establert per la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general.
A aquests efectes, amb motiu de la renovació de la corporació i de la seva constitució, per
la Secretaria general de l’Ajuntament s’elaborarà un protocol de la sessió, que serà elevat
al batle per a la seva aprovació, prèviament a la sessió constitutiva.
Article 10. Tractament
El batle de l’Ajuntament d’Inca i la resta de membres de la corporació tindran el
tractament de Senyor o Senyora.
TÍTOL SEGON. DELS HONORS I DISTINCIONS
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 11. Catàleg d’honors i distincions
L’Ajuntament d’Inca, en reconeixement d’especials mereixements, qualitats i
circumstàncies singulars que concorrin en els guardonats, podrà conferir els honors i
distincions següents:
a) Nomenaments honorífics:
1. Fill o Filla Il·lustre
2. Fill Adoptiu o Filla Adoptiva
3. Medalla de la ciutat d'Inca
b) Distincions honorífiques:
1. Premi Dijous Bo
2. Altres distincions honorífiques:
2.1. Dedicació de denominacions, monuments i plaques
commemoratives a vies públiques, complex urbà, entitats o
instal·lacions municipals
2.2. Llibre d’Honor
2.3. Galeria de retrats fotogràfics dels batles de la democràcia
c) Agermanaments
Article 12. Naturalesa jurídica
Els honors i distincions regulats en aquest títol tindran naturalesa purament honorífica,
sense que, en conseqüència, atorguin ni puguin generar cap dret de contingut econòmic o
de caràcter administratiu.
Article 13. Règim d’incompatibilitats
Cap personalitat política, mentre estigui en actiu, no podrà obtenir la distinció de Medalla
de la Ciutat i Premi Dijous Bo.
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CAPÍTOL II. DELS NOMENAMENTS HONORÍFICS
Article 14. Títol de Fill o Filla Il·lustre d’Inca
El major honor i distinció serà la proclamació de Fill o Filla Il·lustre.
Per a la proclamació de Fill o Filla Il·lustre s'haurà de tramitar l'expedient corresponent en
el qual s'haurà d'acreditar que la persona proposada, a més d'haver nascut a Inca, ha
desenvolupat, en qualsevol aspecte de l'activitat humana, una tasca exemplar i poc
comuna; o també ha realitzat una tasca de les mateixes característiques per Inca o al
servei d'Inca, en qualsevol aspecte de la vida ciutadana.
Quan no sigui possible acreditar que la persona proposada és originària d’Inca, se la
declararà Fill o Filla Adoptiva i, si en el termini de tres anys després de l’acord plenari
definitiu d’aquesta distinció les investigacions que es realitzin al respecte no permeten
determinar-ne l’origen, se la declararà Fill o Filla Il·lustre.
El títol de Fill o Filla Il·lustre d’Inca es concedirà a títol pòstum.
El títol de Fill o Filla Il·lustre, en constituir la distinció de major categoria d’aquest
ajuntament juntament amb la de Fill o Filla Adoptiva, es concedirà restrictivament.
Els nomenaments honorífics de Fill o Filla Il·lustre s’acompanyaran del descobriment d’un
retrat del guardonat i del lliurament del corresponent títol, en paper pergamí, com a
document acreditatiu del nomenament conferit.
El retrat de les persones guardonades amb el títol de Fill o Filla Il·lustre s’exposarà a la sala
de plens de l’Ajuntament d’Inca.
Article 15. Títol de Fill o Filla Adoptiva
El títol de Fill Adoptiu o Filla Adoptiva té la mateixa consideració que la de Fill o Filla
Il·lustre.
Per a la declaració de Fill Adoptiu o Filla Adoptiva s'haurà de tramitar l'expedient
corresponent i acreditar que la persona proposada, resident a Inca, sense ser natural
d'Inca i de qualsevol nacionalitat, ha desenvolupat, en qualsevol aspecte de l'activitat
humana, una tasca exemplar i poc comuna; o també ha realitzat una tasca de les mateixes
característiques per Inca o al servei d'Inca, en qualsevol aspecte de la vida ciutadana.
També podrà ser declarat Fill Adoptiu o Filla Adoptiva qui, no sent natural d'Inca ni hi
resideixi, hagi realitzat una tasca en favor de la nostra ciutat tan important com per
merèixer aquesta distinció.
El títol de Fill Adoptiu o Filla Adoptiva d’Inca es concedirà a títol pòstum.
El títol de Fill Adoptiu o Filla Adoptiva, en constituir la distinció de major categoria d’aquest
ajuntament juntament amb la de Fill o Filla Il·lustre, es concedirà restrictivament.
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Els nomenaments honorífics de Fill Adoptiu o Filla Adoptiva s’acompanyaran del
descobriment d’un retrat del guardonat i del lliurament del corresponent títol, en paper
pergamí, com a document acreditatiu del nomenament conferit.
Article 16. La Medalla de la Ciutat
La Medalla de la Ciutat d’Inca és una manifestació d'agraïment municipal que té per
objecte premiar els mèrits extraordinaris que concorrin en les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, l'actuació personal o
col·lectiva de les quals hagi tingut un ressò especial, o una repercussió notable en els
àmbits cultural, artístic, científic, econòmic, social, polític, esportiu o industrial.
La medalla portarà en el seu anvers l'escut del municipi amb la inscripció «Ajuntament
d'Inca. Medalla de la Ciutat». En el seu revers, hi figuraran dues palmes juntes i la
inscripció «El municipi d'Inca, pel seu Ajuntament, a ... », nom i cognoms i data de la
concessió.
La medalla tindrà 35 mm de diàmetre.
La concessió de la medalla s’acompanyarà d’un document acreditatiu d’aquesta
distinció en paper pergamí.
Quan la concessió de la medalla es faci a favor de personal al servei de l'Ajuntament
d’Inca, s'haurà d'aplicar, a més a més de les normes establertes en aquest reglament,
les contingudes en la legislació vigent amb relació al personal al servei de
l'Administració local.
CAPÍTOL III. ALTRES DISTINCIONS HONORÍFÍQUES
Article
17.
Dedicació
commemoratives

de

denominacions,

monuments

i

plaques

L'Ajuntament d’Inca, en reconeixement d'especials mereixements o serveis
extraordinaris, podrà designar una via pública, un complex urbà o una instal·lació
municipal, amb el nom d'una persona física o entitat jurídica vinculada a la ciutat.
Així mateix podrà erigir monuments o plaques commemoratives referides a persones
físiques o entitats jurídiques vinculades amb la ciutat, com a reconeixement a la seva
tasca o a la seva trajectòria professional o personal, quan aquesta hagi redundat en
benefici de la ciutat.
La recepció de les esmentades distincions honorífiques és compatible amb la dels
nomenaments honorífics de Fill o Filla Il·lustre, Fill Adoptiu o Filla Adoptiva i Medalla de la
Ciutat.
Article 18. Llibre d'Honor

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

5

L'Ajuntament d’Inca disposarà d'un llibre d'honor, on podran signar les personalitats que
visitin la casa consistorial. La decisió de les persones que poden signar a l’esmentat
llibre serà competència del Batle. El llibre serà custodiat pel secretari/a general de la
corporació.
Article 19. Galeria de retrats fotogràfics dels batles de la democràcia
L’Ajuntament d’Inca disposarà d’una galeria de retrats fotogràfics dels batles de la
democràcia. Cada un dels retrats s’acompanyarà d’una placa que contindrà les dades
del seu mandat.
La galeria de retrats fotogràfics s’ubicarà en l’espai municipal de l’Ajuntament d’Inca.
Així mateix, en l’esmentada galeria s’ubicarà un diploma en paper pergamí en què
constaran els noms dels batles d’Inca anteriors a la democràcia i els seus anys de
mandat.
CAPÍTOL IV. DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DELS NOMENAMENTS
HONORÍFICS DE FILL IL·LUSTRE, FILL ADOPTIU I MEDALLA DE LA CIUTAT
Article 20. Iniciació
Els nomenaments honorífics prevists en aquest títol requeriran, per a la seva concessió,
la tramitació prèvia d'un expedient administratiu, la instrucció del qual servirà per a
determinar, justificar i fonamentar la concurrència dels mèrits o circumstàncies en el
candidat o candidata proposats per a ser beneficiaris d'aquests.
Per decret del batle, per pròpia iniciativa, qualsevol entitat o corporació, un col·lectiu de
persones, com també qualsevol regidor o grup de regidors d'aquest Ajuntament, podran
formular proposta raonada d'incoació d'expedient per a la proclamació de Fill o Filla
Il·lustre o Fill Adoptiu o Filla Adoptiva, o per a la concessió de la Medalla de la Ciutat d'Inca.
L'acord d'incoació d'expedient haurà de ser adoptat, perquè sigui vàlid, per les tres
quartes parts dels membres de la corporació.
Així mateix, l’acord haurà d’incloure el nomenament d’un regidor/a que actuarà com a
instructor/a ponent i d’un altre/a que actuarà com a fiscal.
Actuarà de secretari/ària el de la corporació o el funcionari/ària d'aquesta corporació en
qui delegui aquesta funció.
Article 21. Instrucció
L'instructor/a de l'expedient ordenarà la pràctica de totes aquelles proves, diligències i
actuacions que estimi necessàries per a determinar amb precisió els mèrits del candidat
o de la candidata proposat, recaptant per a això, tots els informes, antecedents o
referències que resultin necessàries per acreditar la concurrència en el candidat o
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candidata dels mèrits, qualitats i circumstàncies singulars establertes en aquest
reglament.
Per tal que puguin presentar-se en l'expedient incoat tots els possibles interessats, s'haurà
de donar el màxim de publicitat a l'inici de l'esmentat expedient i es publicaran anuncis en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la premsa local i provincial.
El/la ponent o, si escau, el/la fiscal estaran obligats a prendre declaració a totes aquelles
persones o entitats que així ho sol·licitin.
Finalitzats els actes d'instrucció, dels quals haurà de quedar còpia fefaent en
l'expedient, l'instructor/a, en el termini màxim d'un mes, formularà proposta motivada
de resolució, i la trametrà a la Batlia acompanyada de l'expedient instruït.
La Batlia, examinades les actuacions, podrà requerir la realització de noves diligències o
fer seva la proposta, elevant-la, com a moció, al Ple de la corporació, per a la seva
deliberació i votació, amb informe previ no vinculant del Consell Municipal de Cultura i
posteriorment el dictamen favorable previ de la Comissió Informativa de Cultura
municipal.
El/la fiscal formularà, si pertoca, oposicions o objeccions a la persona o a l'entitat
proposades, que hauran d'estar degudament justificats, i recaptarà informació de totes
aquelles persones que consideri adient.
Conclosos els treballs del ponent i del fiscal, dins el termini de sis mesos a partir de l’acord
d’inici de l’expedient, tots dos lliuraran les seves propostes definitives al Sr. Batle, amb un
informe detallat i raonat d'aquestes propostes i de les seves actuacions.
Una vegada conclòs l’expedient serà elevat al Ple de l'Ajuntament, com a màxim dins el
termini d’un mes a comptar de la seva conclusió, i haurà de romandre a disposició dels
regidors almenys 10 dies abans de realitzar la sessió plenària en la qual s'hagi d'adoptar la
resolució definitiva.
Article 22. Resolució
La concessió dels nomenaments honorífics regulats en aquest títol requerirà acord
exprés en tal sentit pel Ple de la corporació, en sessió especial extraordinària, sense que
s’hi pugui tractar cap altre assumpte.
L'acord de proclamació de Fill/a Il·lustre o Fill/a Adoptiu/va haurà de ser adoptat, perquè
sigui vàlid, per una majoria de sis setenes parts dels membres de la corporació.
L'acord de concessió de la Medalla de la Ciutat d'Inca, perquè sigui vàlid, haurà de ser
adoptat per una majoria de dues terceres parts dels membres de la corporació.
La votació en ambdós casos, que només es farà si no existeix acord unànime, haurà de ser
secreta i mitjançant paperetes que seran facilitades amb aquesta finalitat.
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Una vegada adoptat l'acord definitiu de proclamació de Fill/a Il·lustre o de Fill/a Filla
Adoptiu/va, o de concessió de la Medalla de la Ciutat d'Inca, la Comissió Informativa de
Cultura elevarà a la Junta de Govern municipal, en forma de dictamen, la proposta de la
data de realització de l'acte públic en el qual es proclamarà o es concedirà l'honor o
distinció acordats, que s’haurà de celebrar dins un període d’un any des de l’acord.
Article 23. Execució
La concessió dels honors i distincions regulats en aquest títol, un cop aprovats pel Ple de
la corporació, es farà en acte solemne al saló de sessions d'aquest Ajuntament o
qualsevol altre lloc habilitat a l'efecte, al qual assistirà la corporació en ple i les
autoritats, representacions i particulars que a tal efecte siguin expressament
convidades per la Batlia.
En aquest acte, el batle de la ciutat, com a representant d'aquesta, descobrirà el retrat
oficial de la persona guardonada i es lliurarà el títol acreditatiu, en paper pergamí, de la
distinció.
Article 24. Revisió
Amb la instrucció prèvia de l’expedient amb idèntiques garanties que per a l'atorgament
del nomenament o distinció honorífiques, l'Ajuntament podrà privar d'aquests revocant
l'acta de la seva concessió, sense perjudici de la data en què s’hagués conferit, que a
aquests efectes tindrà caràcter imprescriptible, a aquelles persones guardonades que
haguessin incorregut en accions o omissions que les facin indignes d'ostentar tal
distinció.
La revocació requerirà acord plenari en aquest sentit, adoptat amb el mateix quòrum
requerit per a la seva concessió.
CAPÍTOL V. PROCEDIMENT D’ALTRES DISTINCIONS HONORÍFIQUES
Art. 25. Procediment
La Comissió Informativa de Cultura proposarà la concessió de les altres distincions
consistents en denominacions, monuments i plaques commemoratives.
Una vegada dictaminada favorablement la proposta de concessió s’elevarà en forma de
dictamen a la consideració de la Ple municipal i requerirà l’acord favorable de les tres
quartes parts dels membres de la corporació per a la seva aprovació.
CAPÍTOL VI. COMPATIBILITAT ENTRE ELS HONORS I DINSTINCIONS, TERMINI
DELS EXPEDIENTS I LLIBRE REGISTRE DELS HONORS I DISTINCIONS
Art. 26. Compatibilitat entre els honors i distincions
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La dedicació de denominacions, monuments i plaques commemoratives és compatible
amb els nomenaments de Fill o Filla Il·lustre, Fill Adoptiu i Filla Adoptiu i Medalla de la
Ciutat.
La concessió de la medalla de la ciutat és compatible amb la concessió posterior del
títol de Fill o Filla Il·lustre i Fill Adoptiu i Adoptiva.
La concessió del títol de Fill o Filla Il·lustre i Fill Adoptiu o Filla Adoptiva és incompatible
amb la concessió posterior de la Medalla de la Ciutat.
Art. 27. Termini dels expedients
Els expedients per a la concessió dels honors i distincions hauran d’estar resolts abans
del termini d’un any a comptar des de la data d’aprovació pel Ple municipal de l’acord
d’incoació de l’expedient, en cas contrari s’entendrà que l’Ajuntament n’ha desistit i
caducarà l’expedient.
Art. 28. Del llibre registre
La Secretaria General de l'Ajuntament tindrà al seu càrrec la custòdia i gestió del llibre
registre d'honors i distincions, que estarà dividit en tantes seccions com nomenaments i
distincions honorífics es contemplin en el reglament.
En aquest llibre s'inscriuran, per ordre cronològic, els honors i distincions atorgats, amb
expressió de les dades identificatives de la persona beneficiària i un breu resum de les
circumstàncies personals que varen motivar la distinció.
CAPÍTOL VII. EXTRACTE CERIMONIAL
Article 29. Protocol de l’acte de proclamació de distincions
La proclamació de Fill/a Il·lustre o de Fill/a Adoptiu/va, o de concessió de la Medalla de la
Ciutat, comportarà els condicionaments següents:
a) Realització d'un acte públic que s'esdevindrà a la sala de sessions o al local que
es consideri més adient, i preferentment el dia 30 de juliol, dia dels patrons de la
ciutat, Sant Abdon i Sant Senén.
b) L'esmentat acte es durà a terme sota la presidència del Sr. Batle o de l'autoritat a
qui competeixi, amb assistència dels membres de la corporació, familiars de la
persona homenatjada, autoritats locals i públic en general.
c) En l'esmentat acte es llegiran tots els mèrits contrets per la persona o entitat a la
qual es concedeix l'honor o distinció i, si existeix, la seva biografia.
d) Es descobrirà el retrat del Fill o Filla Il·lustre o del Fill Adoptiu o Filla Adoptiu
proclamat, que haurà de quedar exposat en la galeria de nomenaments honorífics
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d'aquest ajuntament. El retrat, el pagarà la corporació, llevat que els familiars o els
particulars tinguin interès a oferir-lo a l'Ajuntament.
e) Si es concedeix l’honor de proclamació de Fill o Filla Il·lustre o de Fill Adoptiu, es
lliurarà un títol en paper pergamí justificatiu de la distinció obtinguda.
f) Si es concedeix l’honor de concessió de la Medalla s’entregarà la medalla, amb
les característiques descrites en aquest reglament, i un títol en paper pergamí.
En el cas d’altres distincions honorífiques, es poden donar a conèixer en un acte públic,
si la corporació ho considera convenient, amb relació a la naturalesa de la distinció
atorgada.
TÍTOL TERCER. DELS PREMIS
Article 30. Premi Dijous Bo
L'Ajuntament podrà, sota la denominació Premi Dijous Bo, i amb la periodicitat que
consideri convenient, realitzar convocatòries per a atorgar aquests 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.
Article 31. Finalitat
El Premi Dijous Bo podrà concedir-se a aquelles persones, físiques o jurídiques,
públiques o privades, de qualsevol nacionalitat que, des del camp del periodisme i la
comunicació, hagin realitzat una aportació important en la defensa de la informació i del
pluralisme com a eines per ajudar a enriquir la societat inquera; hagin contribuït a una
millor convivència o major benestar dels homes i dones de la ciutat d’Inca; hagin
contribuït al desenvolupament i prosperitat de la nostra ciutat; hagin destacat de forma
molt rellevant en la promoció de l’esport de la ciutat d’Inca; hagin aportat els seus
coneixements i, en general la seva obra, en benefici de la societat inquera; o hagin
destacat de forma molt rellevant, per la seva aportació al progrés de la ciutat d’Inca.
Cada any es lliuraran els Premis Dijous Bo que es creguin oportuns.
Article 32. Contingut dels premis
El Premi Dijous Bo no tindrà dotació econòmica i consistirà en una peça artística
acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.
Article 33. Beneficiaris
Podran ser beneficiàries del Premi les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els requisits que exigeixin les bases
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de la convocatòria del Premi Dijous Bo.; les persones beneficiàries no podran ser càrrecs
electes municipals.
Article 34. Convocatòria dels Premis
El Premi Dijous Bo requerirà una convocatòria pública, amb un acord plenari prèviament
adoptat a l'efecte, amb el quòrum de majoria simple, en el qual s'aprovaran les bases
reguladores de la convocatòria, en què s'expressaran les seccions convocades, el
procediment de presentació de candidatures i de concessió dels premis, i el seu règim
jurídic.
Article 35. Candidatures
Les candidatures al Premi es presentaran a proposta de la Comissió Informativa de
Cultura.
Les propostes, sense perjudici del que estableixin les bases de la convocatòria, s'hauran
de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d’Inca, 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 que li donin
suport.
Article 36. Procediment
La Comissió Informativa de Cultura, un cop escoltat el suggeriment del Consell
Municipal de Cultura, proposarà la concessió d’un o més Premis Dijous Bo.
La concessió del Premi Dijous Bo requerirà acord plenari de la corporació municipal
adoptat a l'efecte, amb els vots favorables de la majoria simple. La concessió d’aquest
premi o premis s’establirà de manera convenient i anual, i se celebrarà per la festa del
Dijous Bo.
Article 37. Dels altres premis
L’Ajuntament d’Inca podrà convocar altres premis, que es regiran per les seves bases
específiques relacionats amb pintura, narrativa, investigació, teatre, comerç, etc.,
sempre que es compleixin les característiques d’aquest tipus de premis.
TÍTOL QUART. DELS AGERMANAMENTS
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Article 38. Objecte
L'Ajuntament d’Inca, d'ofici o a instància de part, podrà promoure el seu agermanament
amb altres corporacions locals, nacionals o estrangeres, amb l'objecte d'establir llaços
de relació o amistat permanents, en ordre a un millor coneixement, enteniment,
intercanvi d'experiències i cooperació mútua.
Article 39. Iniciativa de l'agermanament
La iniciativa de l'agermanament correspondrà tant a l'Ajuntament d’Inca, com a la
corporació local afectada, o a qualsevol persona física o jurídica, pública o privada,
integrada en la col·lectivitat a agermanar que, de forma motivada, així ho proposi.
Article 40. Procediment de l'agermanament
Plantejada la iniciativa, el procediment a seguir serà el següent:
- Acord plenari, adoptat per les tres quartes parts de la corporació, amb el dictamen
favorable previ de la Comissió Informativa de Cultura, aprovant la incoació del projecte
de l'agermanament i designant un responsable municipal per a la seva gestió. La missió
d’aquest responsable serà la presa de contacte i relacions prèvies amb la ciutat
escollida, a efecte d'aconseguir l'acceptació de l'agermanament per part d'aquesta, i
l'elaboració del projecte d'agermanament.
- Elaboració d'un projecte d'agermanament per part del representant municipal que, en
tot cas, haurà de contenir la informació següent:
a) Dades de la ciutat escollida i definició de les característiques bàsiques
d'aquesta.
b) Proposta del programa d'activitats a desenvolupar en el marc de
l'agermanament.
c) Proposta de calendari i procediment per a la formalització de l'agermanament.

d) Proposta de constitució i formació d'un Comitè de l'agermanament, integrat per
representants públics i privats de les ciutats agermanades.
- Acord plenari, adoptat per les tres quartes parts de la corporació, amb el dictamen
favorable previ de la Comissió Informativa de Cultura, aprovant l’agermanament.
Article 41. Acte d’agermanament
L’acte d’agermanament es farà en acte solemne al saló de sessions d'aquest
Ajuntament o qualsevol altre lloc habilitat a l'efecte, al qual assistirà la corporació de
l’Ajuntament d’Inca en ple i les autoritats, i una representació de la corporació que s’hi
agermana, així com particulars que a tal efecte siguin expressament convidats per la
Batlia.
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En aquest acte, el batle de la ciutat, com a representant d'aquesta, lliurarà un títol
acreditatiu, en paper pergamí, de l’agermanament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquest reglament deroga el Reglament Municipal d'Honors i Distincions aprovat
inicialment per aquest Ajuntament el dia 15 d’abril de 1982, així com qualsevol altra
disposició o acte municipal anterior que contravingui o s'oposi a l'establert en aquest.
DISPOSICIÓ FINAL
Per tot allò no previst en aquest reglament es tindran en compte les legislacions aplicables
i les disposicions d'aquest ajuntament pel que fa a la seva disposició o interpretació.
Aquest reglament, que consta de 41 articles, una disposició derogatòria i una final,
entrarà en vigor un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament d’Inca i publicat, el seu
text íntegre, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i sempre que hagi transcorregut el
termini que preveu l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
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