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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

232 Decret 3/2014 de 10 de gener, pel qual es regula el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears

Una de les mesures més antigues en què es visualitza l’activitat de foment de les administracions públiques és la distinció pública i honorífica
de persones i institucions, amb la qual cosa es pretén estimular el reconeixement social a partir d’actituds meritòries.

L’article 86 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que correspon
al Govern de les Illes Balears, en les matèries de la seva competència, l’exercici de l’activitat de foment, sens perjudici de l’activitat que
correspongui a l’Estat. D’altra banda, l’apartat 15 de l’article 19 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, atribueix al
Consell de Govern la concessió d’honors i distincions, d’acord amb la normativa específica.

La concessió d’honors i distincions forma part de l’àmbit discrecional de l’Administració i, per això, cobra més rellevància l’empara d’una
normativa específica que la reguli.

El Consell de Govern, mitjançant el Decret 5/1997, de 23 de gener, creà el Premi Ramon Llull del Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears amb la finalitat d’honorar i distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin destacat pels serveis prestats a
les Illes Balears en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, de l’ensenyament i lingüístic.

En vista de l’experiència que s’ha anat acumulant i atesa la necessitat d’introduir determinades previsions i matisacions en la normativa
existent sobre aquesta matèria, s’ha considerat pertinent derogar la normativa anterior i regular novament el Premi Ramon Llull del Govern
de les Illes Balears i el seu atorgament.

En virtut de l’article 33 de la Llei 4/2001, correspon als consellers, com a membres del Govern, preparar i presentar al Govern els
avantprojectes de llei i projectes de decret relatius a qüestions pròpies de la seva conselleria.

D’acord amb el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Secretaria General de la Conselleria de
Presidència dóna assistència i suport a l’estructura de la Presidència de les Illes Balears, a la Vicepresidència i a la Secretaria del Consell de
Govern.

Per tot això, a proposta del vicepresident i conseller de Presidència, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 10 de gener de 2014,

 

DECRET

Article 1
El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és una distinció que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o
col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural,
esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, de l’ensenyament i lingüístic.

Article 2
Naturalesa

El Premi Ramon Llull té una naturalesa exclusivament honorífica, per la qual cosa no genera cap efecte econòmic, i és de caràcter personal,
intransferible i permanent, sens perjudici del que preveu l’article 3 d’aquest Decret.

Article 3
Atorgament

1. El Premi Ramon Llull s’ha d’atorgar mitjançant un acord del Consell de Govern, de conformitat amb el procediment que
estableixen els articles següents.
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a.  
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c.  

a.  

b.  

c.  

2. És requisit, tant per atorgar com per mantenir el Premi Ramon Llull, que la persona guardonada no hagi estat condemnada per
sentència ferma per cap fet delictiu.

3. El Premi Ramon Llull s’ha de lliurar anualment coincidint amb la celebració dels actes commemoratius del Dia de les Illes
Balears, llevat que, per circumstàncies excepcionals, no sigui possible o sigui preferible una altra data per al lliurament.

4. Es pot concedir un màxim de deu premis Ramon Llull per any.

5. La concessió del Premi Ramon Llull té caràcter permanent, llevat que la persona guardonada sigui condemnada per sentència
ferma per algun fet delictiu. Si és així, s’ha de considerar concedit el Premi Ramon Llull fins al moment en què es produeixi el fet
anterior. L’Administració ha d’actuar d’ofici en aquests casos, amb tràmit d’audiència a la persona interessada.

Article 4
Candidats o candidates

Pot ser candidat o candidata al Premi Ramon Llull qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, els mèrits de la qual es considerin
mereixedors o dignes d’aquesta distinció. No obstant això:

No es permet la iniciativa per sol·licitar el Premi Ramon Llull per part d’una col·lectivitat o entitat si la persona interessada forma
part dels seus òrgans rectors, ni a petició de les mateixes persones destinatàries de la concessió.

No es pot atorgar la distinció a cap autoritat de l’Estat, a excepció de Sa Majestat el Rei, o de la mateixa Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, que es trobi en exercici del seu càrrec.

No es pot atorgar el Premi Ramon Llull a persones que hagin estat condemnades per sentència ferma per algun fet delictiu.

Article 5
Presentació de candidatures

La Vicepresidència i Conselleria de Presidència ha de publicar en el , abans del 31 d’octubre de cada any,Butlletí Oficial de les Illes Balears
la resolució de convocatòria pública per presentar candidatures al Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears de l’exercici següent.

1. El termini de presentació de candidatures s’ha de determinar en la convocatòria; en tot cas, ha de començar a comptar a partir de l’endemà
de ser publicada en el  i ha d’acabar abans del 31 de desembre de cada any.Butlletí Oficial de les Illes Balears

2. Poden presentar-hi candidatures les administracions públiques, els òrgans i ens públics, les associacions i les organitzacions representatives
d’interessos econòmics o socials, i les persones físiques o jurídiques, a títol individual o col·lectiu. En relació amb l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pot presentar-hi candidatures qualsevol conselleria, com també els ens que integren el sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Les candidatures s’han de formalitzar mitjançant un escrit adreçat a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i s’han de presentar en qualsevol de les formes que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4. Les candidatures han de tenir el contingut següent:

Identificació de la persona física, administració, òrgan, ens o entitat que presenta la candidatura i, si escau, de la persona que la
representi.

Identificació exacta i precisa del candidat o candidata, que com a mínim ha d’incloure el nom, els llinatges i, si escau, l’àlies, o la
denominació oficial i, si escau, el nom comercial, i el NIF o CIF corresponent.

Biografia del candidat o candidata en la qual constin raonadament i suficientment els mèrits que el fan mereixedor de la distinció.

 

5. Si la candidatura es proposa a títol pòstum, s’haurà de fer constar aquesta circumstància.

Article 6
El jurat

1. S’ha de constituir un jurat per considerar i valorar les candidatures dels premis Ramon Llull de cada any.
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2. El jurat està compost per un representant de cada conselleria, que ha de tenir la condició d’alt càrrec, a més del president. El president del
jurat pot designar personalitats de reconeguda competència en relació amb els mèrits que s’hagin de valorar per tal que assisteixin a les
sessions amb funcions d’assessorament, amb veu i sense vot.

3. La presidència del jurat recau en el vicepresident i conseller de Presidència, tot i que pot delegar aquesta funció en un alt càrrec de la seva
conselleria. El president ha d’organitzar i dirigir les deliberacions i, si escau, les votacions que dugui a terme el jurat i el seu vot es considera
qualificat en cas d’empat.

4. La secretaria del jurat pot recaure en un tècnic o tècnica de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència de categoria igual o superior a
cap de servei, nomenat pel vicepresident i conseller. Al secretari o secretària, que tindrà veu però no vot, li correspon, a més de desenvolupar
les funcions pròpies de la secretaria, rebre les candidatures i trametre-les al president del jurat i a la resta de membres.

5. El jurat s’ha de convocar amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. La primera reunió del jurat s’ha de dur a terme sempre abans
del dia 20 de gener de cada any i les deliberacions han d’haver acabat el 31 de gener.

6. El jurat es considera vàlidament constituït amb l’assistència dels dos terços dels membres.

Article 7
Deliberacions del jurat i acord de concessió de distincions

1. Les deliberacions del jurat són secretes i totes les decisions s’han de prendre per majoria dels assistents.

2. El jurat únicament pot proposar la concessió de distincions entre les candidatures presentades.

3. El jurat pot requerir informació complementària quan ho estimi pertinent.

4. El jurat ha de fer la proposta de concessió de les distincions, que ha d’elevar, per mitjà del seu president, al Consell de Govern abans de la
primera sessió del mes de febrer.

5. En la primera sessió del mes de febrer, el Consell de Govern ha de donar-se per assabentat de la proposta del jurat i en la segona sessió del
mes de febrer ha d’adoptar el corresponent acord de concessió de distincions.

6. L’acord de concessió de distincions s’ha de notificar a les persones interessades o, si escau, als seus familiars, i s’ha de publicar en el 
.Butlletí Oficial de les Illes Balears

Article 8
Concessió directa

Quan es donin les circumstàncies excepcionals que així ho justifiquin, el president o qualsevol membre del Govern podrà proposar
directament la persona que s’hagi de guardonar, sense necessitat de convocatòria ni de constitució de jurat. En cas de concessió directa, la
proposta ha de ser motivada i ha d’anar acompanyada amb una memòria en què s’exposin els mèrits i les circumstàncies concurrents.

Article 9
Llibre de registre dels premis atorgats

Als efectes de control hi ha d’haver a la Secretaria del Consell de Govern un llibre de registre dels premis Ramon Llull atorgats.

Article 10
Reserva

Es prohibeix a les persones, associacions o corporacions de qualsevol naturalesa l’establiment de cap tipus de distinció que pugui coincidir o
generar confusió en la seva denominació o forma amb la distinció que preveu aquest Decret.

Disposició transitòria única
Aplicació

El que estableix l’article 3 d’aquest Decret també és d’aplicació als premis Ramon Llull concedits fins a l’entrada en vigor d’aquest mateix
Decret.
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Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Queda derogat el Decret 5/1997, de 23 de gener, pel qual es crea el Premi Ramon Llull del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Disposició final primera
Desplegament normatiu

S’autoritza el vicepresident i conseller de Presidència a dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

 

Palma, 10 de gener de 2014

 

El vicepresident                                                                   El president
i conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez                                                        José Ramón Bauzá Díaz
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