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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

3450 Aprovació definitiva reglament honors i distincions

Havent transcorregut el termini de trenta dies, sense que s’hagi presentat al·legació alguna a l'acord d'aprovació inicial de la modificació del
reglament de de honors i distincions, d’acord amb l’establert a l’art. 196 del ROF y 49 de la Llei 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de les
Bases del Regim Local, l'acord d'aprovació provisional queda elevat a definitiu, transcrivint-se a continuació el text integro de la modificació.

REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
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REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS

CAPÍTOL I
Classes

Article 1.

Els honors i distincions que aquest Ajuntament pot atorgar són:

a. Proclamació de fills il∙lustres.  
b. Declaració de fills adoptius.

CAPÍTOL II
Dels fills il∙lustres

Article 2.

El major honor i distinció és la proclamació de fill o filla il∙lustre.

Article 3.

Per a la proclamació de fill o filla il∙lustre s’ha de tramitar el corresponent expedient en la forma que determina el present Reglament.

Article 4.

A l’expedient s’ha d'acreditar que la persona proposada compleix les següents condicions:

a. Haver estat natural de Montuïri o haver merescut ser declarat fill adoptiu o filla adoptiva.
b. Haver transcorregut, com a mínim, tres anys des de l’òbit de la persona proposada o, en el cas que sigui una persona viva, que el
plenari de l'Ajuntament proposi per unanimitat iniciar l'expedient.
c. Haver excel∙lit en qualsevol disciplina de manera que manifestament hagi desenvolupat una tasca excepcional, àmpliament
reconeguda al servei de la comunitat, en rellevants serveis de gran transcendència, en benefici del progrés i de manera exemplar i
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extraordinària.
d. No comptar amb cap acte que pugui fer desmerèixer la persona proposada en el concepte públic.

Article 5.

La proclamació de fill o filla il∙lustre implica que es col·loqui un retrat de la persona en un lloc d'honor de la Casa de la Vila d’aquest
municipi, després de les formalitats i els acords que escaiguin.

CAPÍTOL III
Dels fills adoptius

Article 6.

Per a la declaració de fill adoptiu o filla adoptiva s’ha de tramitar el corresponent expedient en la forma que determina el present Reglament.

Article 7.

A l’expedient s’ha d’acreditar que la persona a qui es tracta d’atorgar tal distinció posseeix les següents condicions mínimes:

a. Haver excel∙lit en qualsevol disciplina de manera que manifestament hagi desenvolupat una tasca excepcional, àmpliament
reconeguda, al servei de la comunitat, en rellevants serveis de gran transcendència, en benefici del progrés, de manera exemplar i
extraordinària.
b. No comptar amb cap acte que pugui fer desmerèixer la persona proposada en el concepte públic.
c. Haver treballat llargament en forma plenament reconeguda en pro de Montuïri, de Mallorca o de les Illes Balears tant si el seu
veïnatge o la seva residència en aquesta vila ha estat manifest o no ho ha estat.
d. Qualsevol autoritat o persona que durant la seva vida s’hagi distingit afavorint amb la seva gestió la vila amb millores
transcendentals per a la indústria, el comerç, l’agricultura, les lletres, les ciències, etc.

Article 8.

La declaració de fill adoptiu o filla adoptiva pot donar lloc que en el seu dia i després de les formalitats del present Reglament pugui ser
proclamat fill o filla il∙lustre.

CAPÍTOL V
Dels expedients

Article 14.

Qualsevol entitat o corporació pot formular proposta raonada de proclamació de fill o filla il∙lustre i declaració de fill adoptiu o filla adoptiva,
a més de l’Ajuntament de Montuïri.

Article 15.

L’expedient de concessió s’inicia mitjançant Decret de la Batlia sobre la conveniència que s’incoï a fi de determinar si compleix les
condicions per a la concessió de l’honor i de la distinció a què es refereix.

A partir del Decret de Batlia es proposarà formar una Comitè Assessor amb els següents membres:

a. El batle o la batlessa, que ostentarà la presidència.
b. El regidor o la regidora de Cultura, que pot ostentar la presidència per delegació del batle o de la batlessa.
c. Un regidor designat pel portaveu de cada un dels grups polítics amb representació a  l'Ajuntament.
d. Entre dues i cinc persones nomenades pel batle que destaquin pels seus coneixements històrics, per la seva relació amb la persona
objecte de l'expedient o pel seu activisme en el món associatiu.

Aquesta comissió tendrà exclusivament una funció assessora en la tramitació de l'expedient i en l'extracte del cerimonial.
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Article 16.

La Batlia designa un membre del Comitè Assessor que ha d’actuar de ponent als expedients de fills il∙lustres i fills adoptius, que ha de
recopilar tots els mèrits que compleix la persona proposada, així com els oportuns justificants.

Els familiars de la persona proposada o les persones que es considerin capacitades poden col∙laborar per si o a petició de la persona ponent en
la missió de recopilació de dades.

Qualsevol membre del Comitè Assessor pot veure l'informe i pot fer-hi aportacions.

Article 17.

La mateixa Batlia designa el membre del Comitè Assessor que ha d’actuar en funcions de fiscal formulant oposicions i inconvenients a la
proposta de la persona ponent.

El fiscal o la fiscal ha de poder veure l'informe.

Article 18.

A la persona ponent se li han de traslladar les objeccions i l'informe del o la fiscal quant al fons i la forma de l'expedient instruït per si és
procedent rectificar-lo i a fi d'elevar en el seu dia la proposta definitiva.

Article 19.

Un cop s’acabin les diligències per part del ponent i el fiscal, aquests les presentaran al Comitè Assessor. A continuació, la Batlia formularà
una proposta motivada, que elevarà a la Comissió informativa, perquè aquesta, amb el seu dictamen, ho elevi al Ple perquè aquest adopti
l’acord que estimi oportú, en la forma que disposa aquest Reglament.

Article 20.  

Per a la resolució definitiva del Ple de l’Ajuntament es requereix als expedients de proclamació de fill o filla il∙lustre o de declaració de fill
adoptiu o filla adoptiva, el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet o el vot favorable de la majoria absoluta sense cap vot en
contra.

CAPÍTOL VI
Extracte del cerimonial

.Article 21

La proclamació de fill o filla il∙lustre i la declaració de fill adoptiu o filla adoptiva implica la celebració d’un acte públic que té lloc al saló de
sessions de la Casa de la Vila. En casos excepcionals, el batle, amb el consell del Comitè Assessor, pot decretar que la celebració sigui en un
altre lloc d'especial significació. 

El dit acte se celebra sota la presidència del batle o batlessa, amb assistència dels membres de la corporació, de la persona homenatjada i els
seus familiars, autoritats i públic en general.

Es llegeixen la biografia del fill o filla il∙lustre que es proclama o les causes de la declaració de fill adoptiu o filla adoptiva.

Es descobreix el retrat del fill o filla il∙lustre que es proclama, el qual ha de ser exposat en un lloc d'honor.

Es fa entrega d’una placa o d'un diploma al fill o filla il·lustre o a fill adoptiu o la filla adoptiva, o si escau en els dos casos als seus familiars,
que justifica la distinció obtinguda.

El retrat és costejat per la corporació, llevat que els familiars o particulars tinguin interès a oferir-lo a l'Ajuntament.

L’acte se celebra amb el màxim protocol de la corporació municipal.

Article 22.

Un extracte dels acords de la corporació que atorgui qualsevol de les distincions citades, s’haurà de reflectir en un Llibre de registre, que
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estarà a càrrec de la persona titular de la Secretaria de l’Ajuntament i que constituirà el registre oficial dels honors i distincions vigents per
l'Ajuntament de Montuïri.

El Llibre registre estarà dividit en tantes seccions com distincions honorífiques apareixen regulades en aquest Reglament. A cadascuna de les
seccions s’inscriuran, per ordre cronològic de concessió, els noms i circumstàncies personals de cadascuna de les persones afavorides, la
relació de mèrits que van motivar la concessió, la data d’aquesta i, si escau, la de la seva defunció.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden expressament derogades les normes i les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que disposa aquest Reglament o
s’hi oposin o siguin contràries; concretament els reglaments d'honors i distincions aprovats el 1952 i el 1985.

DISPOSICIÓ FINAL

Primera.

En tot el que no preveu el present Reglament cal ajustar-se al que disposen la normativa del règim local jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i qualsevol altres disposicions de caràcter general, autonòmic i/o municipal que hi resulti
d'aplicació.

Segona.

El present Reglament entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), complint el que
disposen els articles 65.2 i 7O.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

 

Montuïri, 31 de març de 2016

El Batle
Joan Verger Rosiñol
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