Reglament

Ajuntament d’Albal
Acord
Aprovació íntegra del
reglament sobre
concessió d’honors,
distincions i premis.

REGLAMENT DE CONCESSIÓ
D'HONORS, DlSTINCIONS I PREMIS
ARTICLE 1r.- Este Ajuntament, fent ús de la
facultat que li concedeix la legislació vigent,
estableix i regula, per mitjà del present Reglament,
els honors, distincions i premis que poden
concedir-se, així com els requisits per a la
concessió.
ARTICLE 2n.- Aquest Ajuntament podrà concedir:
1.- El Títol Fill/a Predilecte/a
2.- El Títol de Fill/a Adoptiu/va
3.- La designació d'un carrer, plaça, etc. amb el
nom de determinades persones o institucions
4.- Premi Honorífic Poble d'Albal
5.- Proposar als organismes o entitats que
pertoque
la
concessió
de
medalles,
condecoracions, honors, distincions o premis de
caràcter provincial, autonòmic, nacional, o
internacional.
ARTICLE 3r.- El nomenament de fill/a
predilecte/a, recaurà en aquelles persones
oriündes de la localitat que, pels seus mèrits, se’n
facen meritòries.
ARTICLE 4t.- El títol de fill/a adoptiu/va es
concedirà a les persones no oriündes, a fi de
testimoniar-li el reconeixement d'excepcionals
mèrits de servicis prestats a esta localitat que,
hagen redundat en benefici moral o material
d’esta.
ARTICLE 5é.- La concessió del Premi Honorífic
Poble d'Albal, amb la finalitat de reconèixer de
manera no remunerada mèrits extraordinaris a
persones vinculades a la localitat d'Albal, per
haver destacat en algun àmbit o en algun moment
concret de la vida municipal, per haver assolit un
alt grau de servei al poble o una trajectòria
indiscutible en el terreny de les arts, la cultura,
l’acció social, l’esport, etc., amb projecció d’ample
abast local, nacional i/o internacional.
Aquest Premi Honorífic també es podrà concedir
en favor d’institucions, entitats o associacions que
s’hagen distingit exemplarment en el compliment
dels seus fins en especial benefici de la
col·lectivitat.
La concessió serà competència de l'Ajuntament
Ple a proposta de l'Alcaldia, podent-se promoure

Publicació en el BOP
15/01/1986, BOP nº 12

també a requeriment de qualsevol dels grups
polítics que integren la representació municipal, o
a petició raonada i motivada d'entitats o
associacions d’àmbit local que hagen estat
presentades abans del dia 1 de juny de l'any en
curs.
En qualsevol dels casos caldrà el corresponent
expedient administratiu, la proposta i debat previ a
la comissió de l'àrea de Cultura i ser aprovat per la
majoria de 2/3 dels regidors assistents a la sessió
en Ple. Acordada la concessió d’aquesta distinció,
la Presidència de la Corporació haurà
d’assenyalar la data i lloc on es reunirà per fer el
lliurament solemne a la persona o l’entitat
designada.
La concessió del Premi Honorífic Poble d'Albal
serà de caràcter anual i conjunta a la celebració
oficial del dia 9 d'octubre, festivitat de la Comunitat
Valenciana i s’acompanyarà del certificat de
l’acord en forma de diploma.
Cas que la concessió siga en favor de personal
inclòs dins de la plantilla de la corporació, seran
d’aplicació a més de les normes establertes en
aquest Reglament, les contingudes a la legislació
aplicable sobre l’Administració Local.
ARTICLE 6é.- La designació d'un carrer o plaça,
etc. amb el nom de determinades persones o
institucions, podrà anar conjuntament i ser
complementària de les distincions anteriors o
concedir-se aïlladament a determinades persones
o institucions per la seua vinculació i servicis a la
localitat.
ARTICLE 7é.- Per a la concessió dels honors
assenyalats amb els apartats 1 i 2 de l'article
segon, serà necessària la instrucció de l'expedient
en la forma que assenyalen els articles 8 a 13
d’este Reglament. Per als restants, bastarà amb
l'acord del Ple i l’autorització d’organismes
superiors, si calguera, en la forma que assenyala
la legislació vigent.
ARTICLE 8é.- Per al nomenament de Fill/a
adoptiu/va o Fill predilecte/a s'iniciarà l'expedient a
instàncies de:
a.- La Corporació Municipal.
b.- L’Alcalde/ssa-President/a.
c.- La petició escrita i signada de veïns i veïnes
majors d'edat, censats en l'últim cens amb tal
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caràcter, equivalent en nombre al cinc per cent
dels mateixos.
En la proposta s'expressarà sempre la classe i
categoria dels serveis prestats o mèrits que
pretenen premiar-se i classe de concessió que es
propose.
ARTICLE 9é.- Passada a Sessió Plenària la
proposta i acordada, per majoria absoluta, la
instrucció de l'expedient, es designarà l'Instructor i
secretari d’este, necessàriament entre els
membres de la Corporació Municipal.
ARTICLE 10é.- A l'expedient, i d'ofici, s'uniran
totes les dades, els documents i antecedents de
tot tipus que posseïsca l'Ajuntament, relacionats
amb la conducta a provar, i es practicaran les
diligències, proves, etc. que considere el sr.
Instructor necessàries o convenients a la finalitat
probatòria perseguida.
ARTICLE 11é.- Fet tot això, se sotmetrà a
informació publica, per mitjà d'exposició en els
llocs de costum en la localitat, per terme de quinze
dies, perquè les persones que ho desitgen
examinen l'expedient, que a este efecte es tindrà
en les dependències municipals davall la custòdia
del Sr. Secretari, i en hores d'oficina, perquè
formulen les manifestacions que estimen
oportunes.
ARTICLE 12é.- Acabat el termini d'exposició
pública i examinat tot el que actua l'Instructor
formularà a la Corporació Municipal, proposta de
Resolució.
ARTICLE. 13é.- L'Ajuntament en Ple, a la vista de
la proposta de l'Instructor de l'expedient i del
resultat de l'exposició publica, amb el vot favorable
de les dos terceres parts de número de fet
d'assistents i en tot cas per majoria absoluta legal
dels membres integrants de la Corporació,
adoptarà la resolució definitiva.
ARTICLE. 14é.- Amb la sola excepció de SS.MM.
el Rei, la Reina i la resta de persones de la reial
família, no podran concedir-se els títols de fill/a
predilecte/a, adoptiu/va a alcaldes, alcaldesses,
regidors. Regidores i empleats i empleades
públics en exercici mentre ostenten eixos càrrecs
o funcions.
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