ILLES BALEARS

MOCIÓ SOBRE MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL DE LA BEATA

L’Ajuntament de Santa Margalida Ple, reunit en sessió ordinària de dia 25 de juliol de 2011, va acordar,
amb el vot favorable del grup municipal SUMA (6) i Convergència (3), amb el vot en contra del PP (5) i
amb l’abstenció de CPU (3), aprovar la següent proposta del tècnic de cultura, Sr. Antoni Mas i Forners:
“PROPOSTA DE REGULACIÓ I DE REDUCCIÓ DEL NOMBRE DE LES AUTORITATS I ALTRES PERSONES CONVIDADES A PARTICIPAR,
DE MANERA PROTOCOL·LÀRIA, A LA PROCESSÓ DE LA

BEATA.

El Sr. batle ha indicat al tècnic que és del parer, juntament amb molta d’altra gent de la Vila, que hi ha
convidats en excés a la processó, com també que no se sap exactament per què i qui els ha convidat,
cosa que fa necessari, a parer del Sr. batle, dur a terme una regulació d’aquests aspectes, de manera
que es clarifiqui qui es convida i per què, com també reduir el nombre de persones convidades, cosa que
podria evitar la instal·lació de la llonja (“palco”) per a les autoritats.
Ateses aqueixes ordes i directrius, i tenint també en compte les característiques de la processó i la nòmina
de les persones convidades a la processó els anys anteriors, el tècnic que subscriu ha duit a terme
aqueixa proposta de persones que s’haurien de convidar a la processó, basada en la representació de la
ciutadania que exerceixen (Govern espanyol, Govern balear, Consell), amb la relació amb la processó que
pot tenir l’Àrea en què exerceixen la competència (el caràcter cultural o turístic), la relació que tenen
personalment amb la processó i Santa Margalida, i les relacions de veïnatge i agermanament amb el
municipi de Santa Margalida.
-

Delegat del Govern, o persona en qui delegui.

-

President del Govern balear, o persona en qui delegui.

-

Conseller d’Educació, o persona en qui delegui (ateses les seves funcions en matèria de cultura).

-

Conseller de Turisme, o persona en qui delegui (atès que la processó de la Beata va ser declarada

d’interès turístic)
-

President del Consell Insular de Mallorca o persona en qui delegui

-

Director insular de Cultura o persona en qui delegui.

-

Pregoner de les festes de la Beata.

-

Batle i altres regidors de l’Ajuntament de Santa Margalida (es podia circumscriure al portaveu de

cada grup, o persona en qui delegui, si es considera necessari).
-

Batles dels municipis confrontants amb Santa Margalida, o la persona en qui deleguin.
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-

Batles dels municipis agermanants amb Santa Margalida, o la persona en qui deleguin.

-

Algunes persones que hagin destacat en el passat per la seva implicació o paper en la processó, i

que actualment no hi participin, i als quals se’ls vulgui reconèixer aqueixa tasca, com l’amo en Gabriel
Bauçà Vaquer, l’antic Dimoni Gros.
-

Persones que hagin destacat per qualque activitat en concret durant l’any o els anteriors i als

quals se’ls vulgui reconèixer, de manera excepcional, aqueix mèrit.
-

Els portaveus parlamentaris dels diferents grups polítics amb representació parlamentària, o les

persones en qui deleguin.”
Atès que l’equip de govern actual no està d’acord amb el contingut d’aquest protocol pel que fa a les
persones que s’haurien de convidar a la processó i, per això, és partidari de modificar-lo, en el sentit de
canviar aquesta relació.
Atès que es vol donar l’oportunitat a la resta de grups politics de que facin les seves aportacions al
respecte s’obrirà un període d’exposició pública a tal efecte.
Per coherència amb l’anterior, es considera també oportú deixar sense efecte el protocol actualment
vigent fins que s’hagi aprovat el nou.
Per tot l’anterior, en ús de les facultats legalment conferides, PROPÒS a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels
següents ACORDS
PRIMER.- Modificar el protocol de la processó de la Beata, atorgant un termini de 3 mesos a comptar
des del dia següent a l’aprovació d’aquest acord per tal que els diferents grups polítics puguin fer les
propostes de modificació que considerin oportunes.
SEGON.- Deixar sense efectes el contingut de l’acord sobre protocol de la Beata adoptat a la sessió
plenària de dia 25 de juliol de 2011 fins que s’hagi aprovat la seva modificació.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ja acordarà.
Santa Margalida, 28 d’agost de 2017.
El Batle,
Joan Monjo Esterlich
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