
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

Data: 19/09/16
Núm. de la sessió: 2/2016
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo
Horari: de les 20.05 h a les 20.25 h
Caràcter: ordinari

Hi assisteixen:

Sr. Virgilio Moreno Sarrió, president. 
Sr. Antoni Rodríguez Mir, vicepresident.
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell, representant del grup municipal del PSIB-
PSOE d’Inca.
Sr. Gori Ferrà Frau, representant del grup municipal del PI (s'incorpora en el
moment en què s'indica a l'acta).
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera, representant del grup municipal del PP.
Sra. Antònia Coll Bozada, representant del Centre Universitari d’Inca. 
Sr. Joan Ensenyat Quintana, tècnic de Biblioteques.
Sr. Domingo Mestre Pastor, representant de les entitats corals d’Inca. 
Sr. Marcel·lí Minaya Thorell, representant de les entitats musicals d’Inca.
Sr. Joan Rotger, representant de les entitats folklòriques d’Inca. 
Sr. Gabriel Pieras Salom, cronista oficial de la ciutat d’Inca. 
Sra. Maria Amorós, representant del bisbat de Mallorca en matèria de patrimoni

No hi assisteixen (s’han excusat d’assistir-hi):

Sr.  Antelm Ferretjans Llompart,  representant del  grup municipal  d’INDI (s'ha
excusat d'assistir-hi).
Sr. Antoni Serra Mateu, representant de les associacions de veïns d’Inca (s'ha
excusat d'assistir-hi).
Sr. Joan Pujades Coll, representant de les entitats culturals d’Inca. 
Sr.  Gabriel  Amer  Amer,  assessor  a  judici  de  la  Presidència  (s'ha  excusat
d'assistir-hi).
Sr. Guillem Alexandre Reus Planells, assessor a judici de la Presidència.
Sra. Margalida Llompart Martorell, assessora a judici de la Presidència .
Sra.  Esperança Ramis de Plandolit, assessora a judici de la Presidència (s'ha
excusat d'assistir-hi).
Sra.  Magdalena  Sastre  Morro,  assessora  a  judici  de  la  Presidència  (s'ha
excusat d'assistir-hi). 

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

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ORDRE DEL DIA PREVIST 
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1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 25 de
gener de 2016.

2. Informació de la convocatòria del Premi Dijous Bo 2016.
3. Cessament dels membres del Consell Municipal de Cultura.

Abans  d'iniciar  la  sessió,  el  Sr.  Vicepresident  agraeix  l'assistència  dels
membres del Consell Municipal de Cultura (d'ara endavant CMC) i explica que
el  motiu  de  la  reunió  d'avui  és  tancar  un  cicle,  atès  que  segons  els  seus
Estatuts procedeix la renovació dels membres, que tenen una vigència de dos
anys en el càrrec. 

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 25 de gener de
2016.

Per la Presidència se sotmet a votació l’esborrany de l’Acta de la sessió de dia
25 de gener de 2016, que s’aprova amb el següent resultat: 10 vots a favor (Sr.
Moreno, Sr. Rodríguez, Sra. Sabater, Sra. Tarragó, Sr. Mestre, Sr. Ensenyat, Sr.
Pieras, Sr. Minaya, Sr. Rotger i Sra. Coll) i 1 vots d’abstenció (Sra. Amorós).

Vist  el  resultat  de la votació,  es declara aprovat  l’esborrany de l’Acta de la
sessió de dia 25 de gener de 2016.

(Quan són les 20.10 h el Sr. Ferrà s'incorpora a la sessió.)

2. INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO

Es facilita als reunits les bases del Premi Dijous Bo 2016:

"BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO
2016

L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria del Premi Dijous Bo 2016 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
2016, 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
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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.

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 7 d'octubre de 2016. 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 7 d'octubre de 2016.

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 Premis Dijous Bo 2016, 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
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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.

5. I  així  successivament fins al  resultat  final  que decidiran els  membres
presents del CMC.

6. 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 2016 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 DELS PREMIS

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 2016 suposa la  total
acceptació d’aquestes bases."

El Sr. Vicepresident recorda que es poden presentar propostes de candidatures
fins a la data màxima de 7 d'octubre de 2016.

La Sra. Tarragó demana si ja s'han presentat propostes a la convocatòria.

El Sr. Vicepresident respon que no encara, però que de paraula té coneixement
de cinc propostes que s'hi volen presentar. 

Per altra banda, el Sr. Vicepresident facilita als reunits la següent informació
cultural dels mesos de setembre i octubre a Inca:
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El  Sr.  Vicepresident  facilita  als  reunits  informació  sobre  els  projectes  que
preveu dur endavant l'Àrea de Cultura municipal per als anys 2016/2017 (annex
I).

El  Sr.  Vicepresident  informa que enguany s'ha posat  en marxa per  primera
vegada el servei de bibliopiscina, que ha gaudit d'una gran acceptació. Ara bé,
comenta que només ha pogut estar en funcionament un mes, però que des de
la  Biblioteca  Municipal  se'n  fa  una  valoració  positiva.  Esmenta  les  dades
estadístiques dels usuaris del dit servei:

-Agost: 154 usuaris.
           183 llibres.
-Setembre: 161 usuaris.

210 llibres.
TOTALS: 315 usuaris.

393 llibres.
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El Sr. Vicepresident esmenta que, en vista d'aquestes xifres, la bibliopiscina ha
de ser un servei que ha d'anar en augment. Afegeix que el retorn del préstec
s'ha de realitzar el mateix dia.

La Sra. Tarragó demana informació sobre l'activitat del Professor Sorpreses.

El  Sr.  Ensenyat  respon  que  es  tracta  d'una  activitat  concertada  amb  els
diferents centres educatius d'Inca i que consisteix en una visita guiada a les
dependències  de  la  Biblioteca.  A  banda,  informa  que  mensualment  es
programa l'activitat de contacontes, que es manté.

3.  CESSAMENT  DELS  MEMBRES  DEL  CONSELL  MUNICIPAL  DE
CULTURA

El Sr. Vicepresident, com ha exposat a l'inici de la reunió, informa que, d'acord
amb els Estatuts del CMC, és procedent renovar els seus membres, que tenen
una vigència de dos anys. Comenta que aquesta acabà el passat mes de juliol.

El Sr. President dóna les gràcies als membres sortints del CMC, perquè aquest
òrgan no funcionaria sense les seves aportacions. Afirma que la intenció de
l'equip de govern és que hi col·laborin entre tots i que treballin pel bé comú de
la ciutat.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Vicepresident aixeca la sessió a les
vint hores i vint-i-cinc minuts, i  s’estén la present acta, de la qual jo, com a
secretària, don fe.
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