
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

Data: 17/10/16
Núm. de la sessió: 4/2016
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo
Horari: de les 20.05 h a les 21.20 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. Antelm Ferretjans Llompart, representant del grup municipal d’INDI.
Sr. Gori Ferrà Frau, representant del grup municipal del PI.
Sra.  Rosa  Maria  Tarragó  Llobera,  representant  del  grup  municipal  del  PP
(s'incorpora en el moment en què s'indica a l'acta).
Sr. Domingo Mestre Pastor, representant de les entitats corals d’Inca. 
Sr.  Antoni  Payeras  Rotger,  representant  de  les  entitats  musicals  d’Inca
(s'incorpora en el moment en què s'indica a l'acta).
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 Pieras Salom, cronista oficial de la ciutat d’Inca. 
Sra. Maria Amorós, representant del bisbat de Mallorca en matèria de patrimoni
Sr. Joan Ensenyat Quintana, tècnic de Biblioteques.
Sr. Guillem Alexandre Reus Planells, assessor a judici de la Presidència .
Sr. Gabriel Amer Amer, assessor a judici de la Presidència 
Sra. Magdalena Sastre Morro, assessora a judici de la Presidència. 

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

Sra. Alice Weber, representant del grup municipal MÉS per Inca.
Sr. Rafel Beltran, representant de les entitats folklòriques d'Inca.
Sr./Sra. Representant del Centre Universitari d’Inca. 
Sra. Margalida Llompart Martorell,  assessora a judici de la Presidència (s'ha
excusat d'assistir-hi).
Sra.  Esperança Ramis de Plandolit, assessora a judici de la Presidència (s'ha
excusat d'assistir-hi).

Altres assistents:

Sra. Maria Mercè Puig i Viñeta.
Sra. Margalida Llobera Serra.
Sr. Mateu Bosch Salas, representant de la Unió Comarcal d'Inca.
Sra. Maria Pilar Albertí Alfonso.
Sra. Carme Lorente Gelabert, representant de la Fundació Cultural es Convent.
Sr. Pedro Mas Bergas, representant de la Federació Balear de Motociclisme.
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Sr. Andreu Caballero Romero. 

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 de Premi Dijous Bo 2016.
3. Informacions de programes i activitats de l'Àrea de Cultura.
4. Precs i preguntes.

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 19 de setembre
de 2016.

Per la Presidència se sotmet a votació l’esborrany de l’Acta de la sessió de dia
19 de setembre de 2016, que s’aprova amb el següent resultat: 12 vots a favor
(Sr. Moreno, Sr. Rodríguez, Sra. Sabater, Sr. Ferretjans, Sr. Ferrà, Sr. Mestre,
Sr. Mateu, Sr. Riutort, Sr. Ensenyat, Sr. Pieras, Sra Amorós i Sr. Reus) i 2 vots
d’abstenció (Sra. Sastre i Sr. Amer).

Vist  el  resultat  de la votació,  es declara aprovat  l’esborrany de l’Acta de la
sessió de dia 19 de setembre de 2016.

2. PROPOSTA DE PREMI DIJOUS BO 2016

(Quan són les 20.07 h la Sra. Tarragó s'incorpora a la sessió.)

El  Sr.  Vicepresident  exposa  que  és  la  primera  vegada  que  s'aplica  el  nou
reglament a la convocatòria del Premi Dijous Bo, arran de la modificació que es
tractà al Consell Municipal de Cultura el mes de gener d'enguany. Recorda que
abans hi havia diferents premis per categories, però que ara s'han suprimit i
només hi ha un únic Premi Dijous Bo, encara que se'n pot atorgar més d'un.

El Sr. Vicepresident informa que s'han convidat les persones i entitats que han
presentat  candidatures  a  la  convocatòria  per  donar-los  l'oportunitat  de
defensar-la  durant  una  exposició  de  5  minuts.  Comenta  que,  una  vegada
finalitzades  les  seves  intervencions,  podran  esperar  al  fons  de  la  sala  o
absentar-se'n. Seguidament, explica el sistema de votació de les candidatures
d'acord amb les bases del Premi Dijous Bo 2016.
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El Sr. Pieras demana la paraula per fer una apreciació sobre les candidatures
presentades. Recorda que els Premis Dijous Bo van néixer per ampliar cap a
un altre camí els honors i distincions de la ciutat d'Inca, en el sentit que les
distincions que s'atorgaven eren a títol pòstum i es varen crear els Premis per
premiar persones vives. Manifesta el seu desacord a atorgar el Premi Dijous Bo
a persones que siguin mortes.

El Sr. Vicepresident llegeix en veu alta el punt 2 de les bases del Premi, que diu
textualment:

 "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."

El  Sr.  Vicepresident  comenta  que  es  tracta  d'unes  bases  noves  amb  un
reglament que estableix uns beneficiaris.

El Sr. Pieras esmenta que ell va ser un dels impulsors del Premi i que era tàcit
que els guardonats havien de ser vius. Comenta que ell ha volgut expressar la
seva opinió al respecte i que en aquesta convocatòria hi ha hagut gent que ha
interpretat que el guardó es podia atorgar post mortem.

El Sr. Ferretjans i el Sr. Riurtort interpreten que "persones físiques o jurídiques"
es refereix a persones vives.

La Sra. Tarragó recorda que en una de les edicions anteriors va tenir lloc una
polèmica  perquè  es  va  decidir  no  premiar  una  de  les  propostes  perquè  la
persona candidata no era viva.

Els reunits obren un debat referent a la qüestió.

(Quan són les 20.20 h el Sr. Payeras s'incorpora a la sessió.)

El Sr. President considera que, si hi ha hagut intenció que els premiats fossin
persones vives, es podria haver plasmat al reglament. 

La Sra. Tarragó opina que aquest punt ha de quedar molt clar per dur a terme
una correcta valoració de les diferents propostes presentades.

El Sr. President comenta que a l'edició d'enguany del Premi Dijous Bo hi ha tres
candidatures de persones que són mortes i creu que és injust que ara els seus
defensors no les puguin defensar per aquest fet.

El Sr.  Vicepresident proposa que per a la propera edició de la convocatòria
esmenin aquest punt.
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El Sr. Ferrà esmenta que, si es considera que els premiats han de ser vius, s'ha
d'incloure a les bases.

El Sr. Amer demana si les persones candidates presentades que no són vives
han mort fa molt de temps.

El Sr. Vicepresident respon que no, que han mort durant aquest any.

Els reunits obren un debat sobre la qüestió.

El Sr. President realitza una consulta telefònica al Sr. Secretari accidental de
l'Ajuntament respecte a la interpretació legal de les bases en aquest punt. Una
vegada efectuada la consulta, comenta que per a edicions vinents es poden
modificar les bases i especificar que el Premi s'atorgarà a persones vives. Ara
bé, en el cas que els ocupa, atès que les bases no contemplen que no s'hi
puguin presentar candidatures de persones no vives, podria ser injust excloure
les dites candidatures. Si s'impugna el Premi, el Sr. Secretari ha afirmat que
elaborarà un informe en aquest sentit.

El  Sr.  Vicepresident  reconeix que quan s'han efectuat  consultes si  el  Premi
Dijous Bo es podia atorgar a títol pòstum des de la Regidoria de Cultura s'ha dit
que sí.

Els diferents representants dels grups municipals de l'Ajuntament presents a la
sala manifesten que valoren l'observació exposada pel Sr. Pieras.

El Sr. Vicepresident anuncia que el mes vinent celebraran una nova reunió del
Consell  Municipal de Cultura per tractar la proposta de nomenament de Fill
Il·lustre d'Inca del canonge inquer Sebastià Garcias Palou i que també hi poden
dur un punt relatiu a la possible modificació de les bases del Premi Dijous Bo
per recollir allò exposat a la sessió d'avui.

El  Sr.  Pieras  indica  que  el  Consell  Municipal  de  Cultura  és  consultiu,  no
decisori.  Comenta  que no  sap  fins  a  quin  punt  tenen  poder  per  canviar  el
reglament de les bases del Premi.

La Sra. Tarragó recorda que hi havia tradició de respectar les decisions que
emanaven del Consell Municipal. Considera que el debat d'avui no és una feina
estèril i que els pot servir per a d'altres premis.

El Sr. Pieras matisa que, d'una banda, se'ls consulta, però de l'altra, no poden
aprovar allò que consideren.

El Sr. Vicepresident expressa que faran camí per millorar-ho.

El  Sr.  Mateu  assenyala  que  canviar  el  reglament  és  competència  del  Ple
municipal.
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El Sr. Vicepresident esmenta que és així, però que l'òrgan que eleva la decisió
és el Consell Municipal de Cultura, passant després per Comissió Informativa i
finalment a Ple. Demana als reunits que votin les candidatures presentades
amb consciència i  a la propera reunió del  Consell  Municipal  discutiran quin
camí han de prendre.

A continuació, el Sr. Vicepresident dóna la paraula a les persones convidades
perquè puguin defensar les candidatures presentades. 

La  Sra.  Puig  defensa  la  proposta  d'atorgament  del  Premi  Dijous  Bo  a  la
Fundació Cultural es Convent.

La Sra. Llobera defensa la proposta d'atorgament del Premi Dijous Bo al Sr.
Antoni Fluxà Rosselló.

El  Sr.  Bosch  defensa  la  proposta  d'atorgament  del  Premi  Dijous  Bo  al  Sr.
Miguel Siles Montesinos.

El Sr. Amer defensa la proposta d'atorgament del Premi Dijous Bo a la Sra.
Caterina Valriu Llinàs.

La  Sra.  Albertí  defensa  la  proposta  d'atorgament  del  Premi  Dijous  Bo  a
l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d'Inca.

La Sra. Lorente defensa la proposta d'atorgament del Premi Dijous Bo al Sr.
Antoni Riera Siquier.

El Sr. Mas defensa la proposta d'atorgament del Premi Dijous Bo al Sr. Marc
Horrach Coll.

Finalitzades les intervencions dels convidats, aquests es desplacen al fons de
la  sala  perquè  la  reunió  del  Consell  Municipal  prossegueixi  segons  el
reglament.

En  aquest  moment  es  procedeix  a  la  primera  votació  de  les  diferents
candidatures presentades, amb el resultat següent:

Fundació Cultural Es Convent: 14 vots

Antoni Fluxà Rosselló: 6 vots

Miguel Siles Montesinos: 4 vots

Caterina Valriu Llinàs: 10 vots

Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d'Inca: 9 vots 

Antoni Riera Siquier: 4 vots

Marc Horrach Coll: 4 vots
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El  Sr.  Vicepresident  exposa  que,  d'acord  amb  les  bases,  les  candidatures
seleccionades  són  les  que  han  obtingut  més  de  la  meitat  dels  vots  dels
membres  del  Consell  Municipal  de  Cultura,  això  és:  Fundació  Cultural  Es
Convent,  Caterina  Valriu  Llinàs  i  Agrupació  de  Voluntaris  de  Protecció  Civil
d'Inca.

Seguidament,  es  passa  a  la  segona  votació,  per  tal  de  determinar  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. Finalitzada la votació, s'obté el següent
resultat:

SÍ: 7 vots
NO: 9 vots

A la vista del resultat de la votació, s'acorda elevar a la Comissió Informativa de
Cultura municipal  la  proposta d'atorgament del  Premi  Dijous Bo 2016 a les
següents candidatures:

Fundació Cultural Es Convent

Caterina Valriu Llinàs

Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d'Inca.

Des del Consell Municipal de Cultura es dóna l'enhorabona als representants
dels premiats presents a la sala.

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

Es facilita als reunits la següent informació:

"ACTIVITATS FIRES 2016
ÀREA DE CULTURA

Dijous 20 d'octubre
Inauguració exposició Fotografies en ruta per Mallorca
Mar Aguera, Nadal Crespí, Eulalia Martorell i Raul Gonzalez
20 h
Exposició del 20 d'octubre al 7 de novembre
Claustre de Sant Domingo, Sala de vidre

Divendres 21 d’octubre
Trobada d'autores de Romantic Ediciones.
Hora: 16 a 20 h.
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo.

Presentació de les obres guanyadores dels Premis Literaris Pare Colom 2016:
Big  bang Llàtzer,  d’Esteve  Plantada  Hermoso (poesia);  i  Cendres,  de  Joan  Tomàs
Martínez Grimalt (teatre).
Hora: 20.30 h.
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Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo.

Inauguració de l'exposició de la Trobada de Pintors des Blanquer.
Fins al 7 de novembre
Hora: 20 h.
Lloc: antiga Impremta Vich (av. del Bisbe Llompart, 112).
Horari: de dilluns a divendres de 17 a 20 h; dijous i dissabte de 10.30 a 13.30 h.

Diumenge 23 d'octubre
Ballada a càrrec de la Revetla d'Inca. 
Hora: 12 h.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major. 

Divendres 28 d'octubre
Trobada del poeta Joan Margarit amb alumnes de 4t d'ESO i batxillerat.
Hora: 11.30 h.
Organització: Ajuntament d'Inca, EMMAT i Fundació Cultural Es Convent.
Lloc: sala d'actes del Casal de Cultura (carrer de Can Dureta, s/n, 2n pis).

Contacontes:  Caragol treu banya, els contes de la tardor, a càrrec de Catalina
Contacontes.
Hora: 18 h.
Lloc: Biblioteca Municipal.

Concert recital a càrrec de Joan Margarit.
Hora: 20 h.
Organització: Ajuntament d'Inca, EMMAT i Fundació Cultural Es Convent.
Lloc: sala d'actes del Casal de Cultura (carrer de Can Dureta, s/n, 2n pis).

Diumenge 30 d'octubre
Ballada a càrrec dels Revetlers des Puig d'Inca. 
Hora: 12 h.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major. 

Concert de Santa Cecília a càrrec de la banda Unió Musical Inquera i la coral
Orfeó l'Harpa d'Inca.
Hora: 20 h.
Lloc: església de Santa Maria la Major. 

Dimecres 2 de novembre
Conferència:  'Visita  al  Cementeri  d'Inca',  a  càrrec  del  cronista  oficial  d'Inca
Gabriel Pieras Salom.
Hora: 19.30 h.
Lloc: Sa Capella, Fundació Cultural Es Convent.

Dissabte 5 de novembre
Visita  guiada  al  Cementeri  d'Inca,  a  càrrec  del  cronista  oficial  d'Inca  Gabriel
Pieras Salom.
Hora: 10 h.
Punt de partida: Entrada del Cementiri d'Inca
Imprescindible inscripció prèvia a l'Àrea de Cultura (de dilluns a divendres de 8.30 a
14.30 h, tel. 871 914 500, a/e normalitzacio@incaciutat.com).
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Divendres 11 de novembre
Inauguració exposició 'Un any de mil Dimonis'.
Hora: 19 h
Lloc: Casal Cas Metge Cifre.

Concert pregó del Dijous Bo 2016
Orfeó l'Harpa d'Inca
Hora: 20 h.
Lloc: església de Santa Maria la Major.

Fins al 30 d'octubre
'Titán', exposició de fotografies de Pepe Cañabate.
Horari:  dilluns,  dimecres  i  divendres  de 17 a 20 h,  dissabtes de 10.30 a 13.30 h,
diumenge 23 (1a Fira) i dimenge 30 (2a Fira) de 10.30 a 13.30 i de 17 a 20 h.
Lloc: Sa Quartera Centre d'Art. 
Exposició oberta des del 7 d'octubre.

ALTRES ACTES

Divendres 21 d’octubre
Inauguració de l'exposició de Margalida Ramon.
Hora: 19.30 h.
Lloc: Casal Cas Metge Cifre.

Dissabte 22 d'octubre
Inauguració de l'exposició 'Ramon Llull, escriptor rodamón', en el marc de l'Any Llull.
Organització: Fundació Cultural Es Convent i parròquia d'Inca.
Lloc: església de Santa Maria la Major. 
Hora: 20.15 h.

Dimarts 25 d'octubre
Projecció  documental  amb  motiu  del  30è aniversari  de  la  Llei  de  normalització
lingüística: El català amb normalitat. 
Organització: Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.
Amb la col·laboració de: Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Inca.
Hora: 19 h.
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo." 

4. PRECS I PREGUNTES

La Sra. Puig demana quan tendrà lloc l'acte de lliurament del Premi Dijous Bo.

El Sr. Vicepresident respon que tendrà lloc el dimarts previ al Dijous Bo, dia 15
de novembre.

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