
 

Referència: 2022/00003254K

Procediment: Certamen de pintura Sant Marçal

MARRATXI XXI (FRL) 

Decret de Batlia

Assumpte: Nomenament i fixació indemnitzacions membres del jurat del XXXV Certamen de 
Pintura Sant Marçal 2022. 

Atès que en data 13 d’abril de 2022 s’ha dictat resolució d’Aprovació de Bases i del 
model d’instància del XXXV Certamen de Pintura Sant Marçal 2022.

Atès que s’ha previst dur a terme l’esmentat certamen en el marc de la festivitat del 
patró de Marratxí, Sant Marçal 2022 (dia 30 de juny).

Atès que la base 5 de dit certamen estableix que “El jurat del XXXV Certamen de 
Pintura Sant Marçal 2022 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:

- President:

Sr. José Fiol, guanyador Certamen Pintura 2022.

- Vocals:

Sr. Carlos Jover, escritor.

Sr. Cris Pink, pintora.

- 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 18 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 
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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 indemnització són el Sr. José Fiol, Carlos Jover i Cris 
Pink. 

Atès que consta a l’expedient certificat d’existència de crèdit expedit per la 
intervenció municipal en data 5 d’abril de 2022, en sentit favorable, per fer front a 
aquestes indemnitzacions per un import total brut de 1200,00 €. 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 200,00 € 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 400,00 € 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 XXXV Certamen de Pintura de Sant 
Marçal 2022:

- President:

Sr. José Fiol, guanyador Certamen Pintura 2021.

- Vocals:

Sr. Carlos Jover, escritor.

Sr. Cris Pink, pintora.

- 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 19 de maig de 2022, tota 
vegada que el dia 18 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 Jose Fiol, 
Carlos Jover i Cris Pink, com a professionals que es dediquen a les arts plàstiques o 
a la seva crítica:

· 200,00 € 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 400,00 
€ 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 i a l’Àrea d’Intervenció. 
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Ho mana i signa, per delegació, el/la Regidor/a de l’Àrea. Dono fe.
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Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Josep Ramis Salamanca

Marratxí, 25 de maig del 2022

El Regidor de Cultura,
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