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Certamen de pintura Sant Marçal

CULTURA (FRL)

Decret de Batlia
Nomenament i fixació indemnitzacions membres del jurat del XXXIV Certamen de Pintura
Sant Marçal 2021
Atès que en data 30 de març de 2021 s’ha dictat resolució d’Aprovació de Bases i del model
d’instància del XXXIV Certamen de Pintura Sant Marçal 2021.
Atès que s’ha previst dur a terme l’esmentat certamen en el marc de la festivitat del patró de
Marratxí, Sant Marçal 2021 (dia 30 de juny).
Atès que la base 5 de dit certamen estableix que “El jurat del XXXIV Certamen de
Pintura Sant Marçal 2021 estarà format per professionals de les arts plàstiques i
es farà públic una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds”,
l’Àrea de Cultura ja ha confirmat aquests membres del jurat, que són els següents:
-

Presidenta:
Sra. Margalida Escalas, escultora.

-

Vocals:
Sr. Pep Suari, pintor.
Sr. Fernando Gómez de la Cuesta, crític d’art.

-

Secretària, sense veu ni vot:
Sra. Ana Serra, monitora d’exposicions de l’Ajuntament de Marratxí.

Atès que la base 4 de les mateixes bases indica que “El termini de presentació de la
documentació assenyalada a l’apartat anterior estarà comprès entre la publicació d’aquestes
bases i el 10 de maig (data de registre d’entrada)”.
Atès que, per una altra part, es considera necessari fixar indemnitzacions a cobrar per part
dels membres del jurat que es dediquen professionalment a l’art o a la seva crítica,
indemnitzacions que s’estableixen per l’assistència a reunions per tal de compensar
d’alguna manera les possibles pèrdues que es poguessin derivar per l’assistència
d’aquestes persones en l’exercici de les funcions per a les que han estat anomenades,
abandonant la seva feina, tancant el seu taller i que en alguns casos també els implica unes
despeses de trasllat i/o de recursos privats. En aquest cas els membres del jurat amb dret a
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indemnització són la Sra. Margalida Escalas, el Sr. Pep Suari i el Sr. Fernando Gómez de la
Cuesta.
Atès que consta a l’expedient certificat d’existència de crèdit expedit per la intervenció
municipal en data 9 d’abril de 2021, en sentit favorable, per fer front a aquestes
indemnitzacions per un import total brut de 600,00 €. Essent la previsió de reunions així com
la distribució de les indemnitzacions que els correspondran a les persones integrants
d’aquest jurat:
·
·

Es preveuen dues (2) reunions en total.
Aplicar una indemnització de 100,00 € bruts per reunió i membre del jurat, sense que en
cap cas, tenint en compte el nombre total d’assistències a reunions, se superi la quantia
de 200,00 € bruts per a cada un d’aquets membres.

Aquesta regidoria, de conformitat amb el Decret de Batlia de data 20 de juny de 2019 de
delegació de firma a diversos regidors de l'Ajuntament, així com de les competències que es
reserva el batle, té a bé dictar el següent:
1.- Nomenar els següents membres del jurat del XXXIV Certamen de Pintura de Sant Marçal
2021:
-

Presidenta:
Sra. Margalida Escalas, escultora.

-

Vocals:
Sr. Pep Suari, pintor.
Sr. Fernando Gómez de la Cuesta, crític d’art.

-

Secretària, sense veu ni vot:
Sra. Ana Serra, monitora d’exposicions de l’Ajuntament de Marratxí.

2.- Publicar la composició de l’esmentat jurat un cop finalitzat el termini de presentació de les
sol·licituds, és a dir, a partir de dia 11 de maig de 2021, tota vegada que el dia 10 de maig
és el darrer dia per presentar sol·licituds de participació a l’esmentat certamen.
3.- Aprovar i aplicar les següents indemnitzacions a cobrar per part de la Sra. Margalida
Escalas, el Sr. Pep Suari i el Sr. Fernando Gómez de la Cuesta, com a professionals que es
dediquen a les arts plàstiques o a la seva crítica:
·

100,00 € bruts per reunió i membre del comitè, sense que en cap cas, tenint en compte
el nombre total d’assistències a reunions, se superi la quantia de 200,00 € bruts per a
cada un d’aquets membres.

L’acta de cada sessió o actuació del jurat servirà com a document acreditatiu de l’assistència
i alhora com a document justificatiu de la despesa.
4.- Comunicar el present a l’Àrea de Cultura, a l’Àrea d’Intervenció, a la Brigada Municipal, a
la Policia Local i a totes aquelles Àrees que hagin de fer algun tràmit.
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Contra la resolució que es dicti, que serà definitiva en via administrativa, es podrà interposar el
recurs de reposició (de caràcter potestatiu) que estableixen els articles 123 i 124 de la llei
39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú, davant el Sr. Batlle, en el termini
d'UN MES comptat a partir del següent dia al de la recepció del present escrit. L'esmentat
recurs s'entendrà desestimat si transcorregués un altre mes sense que es notifiqui la seva
resolució.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, que posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat de lo
Contenciós - Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de DOS MESOS, comptats des
del següent dia al de la notificació de la resolució desestimatòria si fos exprés. Si no ho fos, el
termini serà de SIS MESOS, a comptar des del dia següent a aquell en que, d’acord amb la
normativa específica, es produís l’acte presumpte.
En cas que no s’opti pel recurs de reposició, es pot interposar directament Recurs
Contenciós administratiu en els mateixos terminis expressats.
No obstant això, podreu utilitzar qualssevol altres recursos si ho creieu adient.

Ho mana i signa, per delegació, el/la Regidor/a de l’Àrea. Dono fe.

Marratxí, 5 de maig del 2021
El Regidor de Cultura,

Marratxí, 5 de maig del 2021
El Secretari Acctal,

(Document signat
electrònicament)
Josep Ramis Salamanca

Felip Ramis Llabrés
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