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Referència:

2020/00000958V

Procediment:

Certamen de pintura Sant Marçal

CULTURA (FRL)

Decret de Batlia
Assumpte: Rectificació bases i fixació indemnitzacions membres del jurat del XXXIII
Certamen de Pintura Sant Marçal 2020.
Atès que en data 6 de febrer de 2020 s’ha dictat resolució d’Aprovació de Bases i del model
d’instància del XXXIII Certamen de Pintura Sant Marçal 2020.
Atès que s’ha previst dur a terme l’esmentat certamen en el marc de la festivitat del patró de
Marratxí, Sant Marçal (dia 30 de juny).
Atès que la declaració d’estat d’alarma pel RD 463/2020 (BOE nº 67 de 14 de març) ha
suposat l’adopció de distintes mesures per a la gestió de la crisi sanitària. A l’àmbit dels
procediments administratius la Disposició Addicional Tercera ha establert, com a norma
general, la suspensió dels terminis dels procediments administratius i que ha afectat als
terminis de presentació d’instàncies així com a les dates inicialment previstes a les bases
aprovades mitjançant decret de batlia de data 6 de febrer de 2020. Aquesta situació
requereix una nova regulació de les dates del certamen amb la consegüent modificació de
les bases.
Atès que la base VI de dit certamen estableix que la composició del jurat del XXXIII
Certamen de Pintura Sant Marçal 2020 es farà pública abans que finalitzi el termini de
presentació de les sol·licituds, l’Àrea de Cultura ja ha confeccionat i confirmat aquests
membres del jurat.
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, 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.
Atès que consta a l’expedient certificat d’existència de crèdit expedit per la intervenció
municipal en data 21 de juliol de 2020, en sentit favorable, per fer front a aquestes
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indemnitzacions per un import total brut de 525,00 €. Essent la previsió de reunions així com
la distribució de les indemnitzacions que els correspondran a les persones integrants del
Comitè de Selecció:
·
·

Es preveuen dues (2) reunions en total.
Aplicar una indemnització de 87,50 € 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 175,00 € 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.- Rectificar i modificar les dates de les Bases del XXXIII Certamen de Pintura Sant Marçal
2020, d’acord amb els treballs preparatoris que fins a hores d’ara s’han dut a terme per part
de l’Àrea de Cultura d’aquesta entitat local i sense perjudici dels condicionaments que es
puguin produir a causa de les mesures que s’adoptin amb motiu del COVID-19.
2.- Aprovar les Bases (ANNEX I) que han de regir l’esmentat Certamen de Pintura,
document que s’adjunta com a annexe a la present resolució, essent la versió catalana la
que ha de tenir primacia a l’hora d’interpretar-les en cas de discrepància amb l’altra versió
en castellà, llengua aquesta amb la que també es publicarà
3.- Nomenar els següents membres del jurat del XXXIII Certamen de Pintura Sant Marçal
2020 i publicar la seva designació el dia 27 de juliol de 2020 al web municipal:
·
·
·

President: Sr. Miquel Cabot Rodríguez, batle de l’Ajuntament de Marratxí o regidor en qui
delegui.
Secretari (amb veu i vot): Josep Ramis Salamanca, Regidor de l’Àrea de Cultura,
Ceràmica i Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Marratxí.
Vocals:
· Carolina Ferrer, artista i guanyadora del XXXII Certamen de Pintura de Sant Marçal
2019.
· Sebastián David Oliver, artista.
· Olimpia Velasco, artista i presidenta territorial del Instituto de Arte Contemporáneo.

4.- Aprovar i aplicar les següents indemnitzacions a cobrar per part de les persones
integrants del jurat del XXXIII Certamen de Pintura 2020:
·

87,50 € 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 175,00 € bruts per a cada
un d’aquets membres.

L’acta del secretari de cada sessió o actuació del Comitè de Selecció servirà com a
document acreditatiu de l’assistència i alhora com a document justificatiu de la despesa.
5.- 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 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, es podrà utilitzar qualssevol altres recursos si es creu adient.

ANNEX I
BASES DEL XXXIII CERTAMEN DE PINTURA SANT MARÇAL 2020
I.

L’Ajuntament de Marratxí convoca el XXXIII Certamen de Pintura de Sant Marçal
2020. Cada artista participant hi pot presentar una sola obra.

II.

El tema de les obres, així com la matèria i les tècniques emprades, són lliures, amb
una mida mínima de 0,60 m² i una màxima de 2,10 m².

III.

L’artista ha de presentar els següents documents:
-

Sol·licitud

-

Fotocòpia DNI

-

Fitxa tècnica de l’obra en format A4 amb la imatge de l’obra en color, títol, mides i
tècnica, sense les dades personals

-

Currículum artístic de la persona autora de l’obra

IV.

La sol·licitud estarà a disposició dels interessats a l’Ajuntament i al web
www.marratxi.es.

V.

El termini de presentació de la documentació assenyalada a l’apartat anterior finalitza
el dia 27 de juliol de 2020 (data de registre d’entrada), i es podrà presentar de dilluns
a divendres de les 8,15 a les 14 hores, a l’Ajuntament de Marratxí (Camí de n’Olesa nº
66, 07141 Sa Cabaneta) o per correu certificat administratiu dirigit a la mateixa
adreça. En el segon cas, el mata-segells ha de tenir data anterior o igual a la
d’acabament del termini de presentació, i si s’entrega en persona, la data és el mateix
dia fins a les 14 h. Per a més informació podeu contactar amb l’Àrea de Cultura. Email:cultura@marratxi.es, escorxador@marratxi,es, tel.: 971 797 624
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VI.

La composició del jurat del XXXIII Certamen de Pintura Sant Marçal 2020 es farà
pública abans que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.

VII.

Les obres que es presentin a concurs han de reunir els següents requisits:
• Ser actuals, amb una antiguitat màxima d’un any, comptat a partir de la publicació de
les presents bases (febrer de 2020).
• Ser inèdites i úniques, no seriades ni còpies d’altres obres.

VIII.

Una vegada presentada tota la documentació requerida, el jurat efectuarà una primera
selecció i es requerirà telefònicament a les persones autores de les obres
preseleccionades per a la seva presentació al Centre d’exposicions de s’Escorxador
de Marratxí, Camí de n’Olesa, 139 Sa Cabaneta, els dies 28 i 31 d’agost de 2020.
Conjuntament amb l’obra, podran adjuntar-ne catàlegs de les darreres exposicions i
dades bibliogràfiques.

IX.

Les despeses de transport i assegurança del lliurament i devolució de les obres
correran per compte de les persones participants. Les obres lliurades a través
d'agència, s'han de presentar amb embalatges reutilitzables i en bon estat.

X.

L’Ajuntament de Marratxí no es responsabilitza dels desperfectes, deteriorament,
accidents o pèrdues que es produeixin des que s’entreguin les obres i fins que es
tornin, tot i que es prendran les adequades precaucions de custòdia i conservació de
les obres rebudes.

XI.

Els artistes que participin de fora d'Espanya s’hauran de fer càrrec de tots els costos,
gestions i tràmits que s'hagin de realitzar en les duanes, tant en el procés d'entrada a
Espanya com en el procés de sortida.

XII.

Rebudes les obres originals el jurat durà a terme la selecció final per a l’exposició, i
emetrà el seu veredicte abans de la inauguració. La seva decisió serà inapel·lable.

XIII.

Les obres seleccionades per a l’exposició es podran visitar al Centre d’exposicions
s’Escorxador, ubicat al Camí de n’Olesa, 139. La inauguració i l’acte de lliurament del
premi serà el dia 11 de setembre a les 20 hores. L’exposició romandrà oberta fins el
dia 9 d’octubre de 2020.

XIV. Els currículums i catàlegs poden ser retirats durant el període expositiu. En cas de no
ser retirats podran ser destruïts per part de l’Ajuntament.
XV.

L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de Marratxí, entitat que es
reserva el dret de realitzar una exposició d’obres de l’autor guardonat, el qual formarà
part del jurat del proper Certamen de Pintura Sant Marçal.

XVI. L'Ajuntament de Marratxí podrà utilitzar la reproducció fotogràfica de l'obra
guanyadora del Certamen, així com de les obres seleccionades per a l'exposició.
XVII. Les obres exposades hauran de ser retirades els dies 12 i 13 d’octubre de 2020. En
cas de no ser retirades durant el període assenyalat, passaran a ser propietat de
l’Ajuntament de Marratxí, entenent que renuncia el seu autor a qualsevol dret sobre
l'obra a favor de l'Ajuntament, excepte si l’autor/a justifica per escrit la impossibilitat
de la seva retirada.
XVIII. El fet de participar en aquest Certamen implica que s’accepten aquestes bases.
XIX. La dotació del premi és de 6.000 €. El premi està subjecte a la retenció fiscal que
correspongui, segons la legislació vigent. La persona guardonada es compromet a
acudir personalment a l’acte de lliurament del premi.
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Ho mana i signa, per delegació, el/la Regidor/a de l’Àrea. Dono fe.

Marratxí, 22 de juliol del 2020
El Regidor de Cultura,

La secretària,

Josep Ramis Salamanca

Paula Baltasar Cózar
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