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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

8313 Elevació automática modificació reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Valldemossa

Acordat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de novembre de 2015, s’aprova la modificació del reglament
d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Valldemossa. I feta la legal exposició al públic sense haver-ne presentat durant el temps
d’exposició cap reclamació, suggeriments, de conformitat amb el disposat a l’article 17-3 del Real Decret 2/2004 de 5 de març del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es considera definitivament aprovat, transcrivint-ne a continuació el text complet del
reglament.

Contra el present acord definitiu de modificació del referit reglament, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del
dia següent al de la publicació del present acord en el B.O.I.B.

REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Capítol Primer. Objecte i Naturalesa

Article 1 Objecte.

L'objecte d'aquest reglament és la regulació dels nomenaments honorífics i distintius que pot concedir l'Ajuntament de Valldemossa per a
premiar els mèrits, les qualitats i circumstància singulars que concorrin en les persones guardonades, físiques o jurídiques, en benefici del
municipi de Valldemossa.

Article 2 Naturalesa jurídica.

Les distincions regulades en aquest Reglament tenen naturalesa purament honorífica, per la qual cosa no atorguen cap dret de caire
administratiu o econòmic.

Article 3 Incompatibilitats.

1. Cap de les distincions regulades en aquest reglament podrà recaure en persones que desenvolupin càrrecs en l'Administració i respecte dels
quals la corporació estigui en relació subordinada de jerarquia, funció o servei, mentre subsisteixin aquests motius.

2. Igualment, tampoc no podran recaure en membres de la corporació mentre estiguin en exercici del càrrec.

Capítol Segon. Distincions Honorífiques

Article 4 Categories.

1. Els honors i distincions que aquest Ajuntament pot atorgar són:

Els nomenaments de Fill Il·lustre o Fill Adoptiu
Concessió de la Medalla d'Or de la Vila.
Concessió de la Beata de l'Ajuntament de Valldemossa.

2. A més a més, el ple de la corporació pot designar una via pública o instal·lació municipal amb el nom o dedicatòria d'una persona a la qual
es vulgui distingir, reconeixent-li així els mèrits o els serveis extraordinaris sempre que reuneixi un o més dels següents requeriments:

Que l'activitat de l'esmentada persona s'hagi produïda a Valldemossa.
Que hagi promogut el nom de Valldemossa tant dins el país com de manera internacional.
Que l'activitat i la dedicació hagi estat altruista.
Que deixi un llegat tal que resti per a la posteritat i que perduri en la memòria.
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Article 5 Fills Il·lustres.

El nomenament de Fill Il·lustre podrà atorgar-se a aquella persona física que, havent nascut a Valldemossa, ha destacat de forma singular en
el camp de l'art, la cultura, les lletres, la ciència, l'esport, l'acció humanitària o altre camp del desenvolupament humà, o per una especial
contribució al poble de Valldemossa.

Article 6 Fills adoptius.

La medalla d'Or de Fill Adoptiu pot recaure sobre una persona física que, sense haver nascut al municipi, reuneixi les circumstàncies
assenyalades per a tenir la consideració de Fill Il·lustre.

Article 7 Medalles d'Or.

La medalla d'Or de la vila de Valldemossa pot ser concedida a persones físiques o jurídiques, entitats o col·lectius, tant nacionals com
estrangers, que hagin destacat per la seva trajectòria en el món cultural, artístic, científic, docent, econòmic, social, polític, esportiu, l'acció
humanitària o altre camp del desenvolupament humà o per una especial contribució al poble de Valldemossa.

Article 8 La Beata de l'Ajuntament.

1. La Beata de l'Ajuntament de Valldemossa és una manifestació d'agraïment municipal que té com a finalitat premiar els mèrits
extraordinaris que concorrin en persones físiques o jurídiques, públiques o privades, o en col·lectius sense personalitat jurídica, de qualsevol
nacionalitat, naturals o vinculades a Valldemossa.

2. La Beata de l'Ajuntament es concedirà amb motiu de:

Aniversaris destacats de persones físiques o jurídiques. En tot cas, s'atorgarà sempre a les persones que compleixin cent anys.
Actes d'heroisme en què, amb risc de la pròpia vida, se n'hagin salvat d'altres
Aportacions o serveis prestats reiteradament i de forma desinteressada a favor del poble o de la col·lectivitat.

3. Aquesta distinció consistirà en una reproducció de l'estàtua de Santa Caterina Thomàs que es troba al començament del Carrer de la
Rectoria, obra de l'escultor Horacio de Eguía.

4. La concessió s'acompanyarà d'un diploma acreditatiu.

Capítol Tercer. Procediment

Article 9 Iniciació

1. Per a la concessió de les distincions previstes en aquest Reglament caldrà que s'instrueixi l'oportú expedient en el qual s'acreditin els mèrits
i circumstàncies de la persona o entitat que es pretengui distingir.

2. El procediment s'iniciarà mitjançant:

La presentació de la proposta a la Comissió d'Afers Generals i amb l'objectiu de donar resposta a una petició raonada formulada per
part d'un membre de la corporació, una altra institució pública o institució de reconegut prestigi, o bé per haver-ho sol·licitat
mitjançant una instància escrita, si més no, per un nombre de veïns equivalent a deu per cent de la població del municipi.
Un decret de Batlia mitjançant el qual es nomeni un instructor responsable de la tramitació, que haurà de ser un regidor de la
corporació.

Article 10 Instrucció.

1. L'instructor de l'expedient ordenarà la pràctica de totes aquelles proves i actuacions que s'hagin de fer per a la precisió de mèrits de la
persona o entitat proposada.

2. L'expedient conclourà amb la corresponent proposta de resolució, la qual serà dictaminada per una Comissió Informativa d'Afers generals i
s'elevarà al Ple de la corporació per a la seva resolució.

3. El termini màxim per a la resolució de l'expedient serà de sis mesos, comptadors des de la data del decret de Batlia.
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Article 11 Resolució.

L'acord del Ple que concedeixi les distincions s'adoptarà, en sessió ordinària o extraordinària, per majoria de dues terceres parts del nombre
legal de membres de la corporació, quan s'atorgui el nomenament de Fill il·lustre o Adoptiu, o la concessió de la Medalla d'Or. Pel que fa la
designació d'una via pública o instal·lació municipal amb el nom o dedicatòria d'una persona a la qual es vulgui distingir, l'acord de Ple
s'adoptarà per tres quartes parts del nombre legal dels membres de la corporació. En els restants casos, per majoria absoluta del nombre legal
dels membres de la corporació.

Article 12 Llibre de registre.

La Secretaria General de l'Ajuntament tindrà al seu càrrec la custòdia i la gestió del llibre de registre de distincions, en el qual s'inscriuran
totes les atorgades, amb expressió de les dades identificatives dels guardonats i de les circumstàncies particulars que n'hagin motivat la
concessió.

Article 13 Lliurament.

1. El lliurament de les distincions s'efectuarà en un acte solemne i públic, que tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament o en qualsevol
altre lloc habilitat a aquest efecte, al qual assistiran la corporació en ple i les autoritats i representants que hi siguin expressament convidats
per la Batlia.

2. Si les distincions s'atorguen a títol pòstum, el lliurament es farà a un familiar de la persona premiada.

Article 14 Revisió.

Si la persona guardonada modifica amb posterioritat tan profundament la seva conducta que els seus actes el fan indigne de figurar entre els
guardonats, o si aquesta circumstància no s'hagués apreciat degudament en el moment de la concessió, la corporació pot revocar l'acta
d'atorgament de la distinció, amb la instrucció prèvia d'un expedient, que tendrà les mateixes garanties i tramitació que el previst als articles
anteriors.

Article 15 Dret Supletori.

En tot allò no previst en aquest Reglament, hom s'atendrà al que disposa la legislació de règim local.

Disposició Addicional

El Batle decretarà dol oficial quan s’esdevingui la mort d'una persona nomenada Fill Il·lustre o Adoptiu de Valldemossa.

Disposició Transitòria

L'Ajuntament pot adaptar les distincions honorífiques concedides abans de l'aprovació del present Reglament al que ara disposa aquest.

Disposició Final

Aquest reglament que consta de quinze articles, una disposició addicional, una disposició transitòria i una disposició final, entrarà en vigor
després de l'aprovació definitiva per part del Ple de l'Ajuntament i una vegada se n'hagi publicat íntegrament el test al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, quan hagi transcorregut el termini de trenta dies previst a l'article 102.b) de la Lleu 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.”

 

Valldemossa, 18 de juliol de 2017

EL BATLE,
Nadal Torres Bujosa
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