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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

22020

Aprovació definitiva del reglament especial d'honors i distincions de l'Ajuntament de Pollença

Atès que durant el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap reclamació, objecció i/o observació contra l’acord d’aprovació inicial
de la modificació del Reglament Especial d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Pollença (expedient núm. 5326/2012), adoptat per
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada dia 25 de juliol de 2012, ha resultat definitivament aprovat segons el que disposa l’article 102 c) de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i per aquest motiu, en compliment del que disposa l’article
103 de l’esmentada Llei, es publica íntegrament el text normatiu del Reglament Especial:
REGLAMENT ESPECIAL D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Capítol primer / Objecte
Article 1
Aquest Reglament té per objecte regular tot el que fa referència a la concessió d’honors i distincions destinats a reconèixer mereixements
especials, qualitats o circumstàncies singulars de persones o entitats que hagin contribuït o contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi
del municipi, o que les seves accions tinguin repercussions beneficioses en gran mesura per als ciutadans i les ciutadanes de Pollença.
Article 2
Les distincions assenyalades en aquest Reglament són únicament de caràcter honorífic, i no poden generar cap tipus de dret econòmic o
administratiu.
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Capítol segon / Dels honors i les distincions
Article 3
Els honors i les distincions que l’Ajuntament de Pollença pot conferir per premiar mèrits especials o serveis extraordinaris prestats al
municipi, són els següents:
a) Títol de Fill/a Il·lustre de la Vila
La concessió podrà recaure en les persones nascudes al poble que, de manera extraordinària, hagin contribuït de manera permanent a
l’enriquiment i perfeccionament de la comunitat pollencina o hagin destacat amb ressò nacional en el camp de les arts, les lletres o les
ciències.
b) Títol de Fill/a Adoptiu/va de la Vila
La concessió podrà recaure en les persones no naturals de la població que reuneixin una de les condicions de l’apartat anterior.
c) Medalla de la Vila
La Medalla de la Vila es podrà concedir a entitats o persones, naturals o no de la població, per tal de premiar accions extraordinàries
d’efectes continuats en benefici del poble, i també per premiar accions extraordinàries de persones naturals de Pollença en benefici d’altres
comunitats distintes de la pollencina.
d) Distincions el dia de la Patrona
Les Distincions es podran concedir pel treball d’individus o col·lectius en pro del municipi, tant en territori estatal com a l’estranger, la gestió
dels quals redundi en benefici d’aquest municipi, i per la seva contribució al creixement i l’enriquiment cultural, social i econòmic de
Pollença, per dur a terme actes que determinin avantatges per a la població; per la constància i la laboriositat en l’exercici dels càrrecs
desenvolupats de manera gratuïta - tot i que es premiïn determinades persones en l’exercici de la seva professió cal entendre que la seva
excel·lència estaria en haver-ho fet més enllà del que es podrien considerar les obligacions de la seva professió pròpiament dita – i tot allò
que afavoreixi d’una manera notòria i evident el progrés i el desenvolupament del poble o contribueixi a l’enfortiment del seu prestigi.
Es podrà concedir un màxim de tres distincions per any.
e) Dedicació de plaça, carrer o via pública, instal·lació o edifici municipal
Es podran dedicar places, carrers o vies públiques, instal·lacions o edificis municipals a qualsevol persona o entitat que hagi estat guardonada
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d’acord amb qualsevol de les distincions assenyalades en els apartats a), b) i c) d’aquest article.
També es podran dedicar a institucions i persones que hagin destacat –en algun aspecte- en l’àmbit local, autonòmic, nacional o
internacional.
f) Aixecament de monument
Es podrà erigir un monument només en casos excepcionals i la persona homenatjada haurà de ser necessàriament Fill/a Il·lustre o Adoptiu/va
de la Vila, o una personalitat destacada en el camp de les arts, de les lletres o de les ciències, en l’àmbit nacional o internacional.
g) Descobriment de làpida
Les làpides es podran dedicar a Fills/es Il·lustres, Fills/es Adoptius/ves i Medalles de la Vila.
Capítol tercer / Del procediment de concessió d’honors i distincions
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Article 4
1. La concessió de qualsevol dels honors i les distincions assenyalats als apartats a) b) c) i e) de l’article anterior d’aquest Reglament
requerirà la instrucció prèvia de l’expedient oportú que serveixi per determinar els mèrits o les circumstàncies que aconsellin aquesta
concessió.
2. La iniciació del procediment es farà per decret de Batlia/Presidència d’ofici, per proposició firmada per la tercera part dels membres que
integren la Corporació Municipal, a petició d’entitats o institucions de la Vila degudament motivada o a petició subscrita, si més no, per cent
residents del municipi.
3. El decret de Batlia/Presidència que iniciarà l’expedient designarà entre els regidors i les regidores, un/a instructor/a que s’ocuparà de la
tramitació de l’expedient. Per aquesta tasca, l’instructor/a podrà estar auxiliat per un/a secretari/ària.
Article 5
1. L’instructor/a ordenarà la pràctica de totes les diligències que cregui necessàries per investigar els mèrits de la persona o entitat proposada,
podrà sol·licitar informes i rebre declaració de persones o representants d’entitats que puguin subministrar dades, antecedents o referències
que condueixin a l’esclariment dels mèrits.
2. L’instructor/a haurà de presentar un expedient de cada una de les propostes a la comissió informativa pertinent, i no tendrà la capacitat de
decidir quins expedients s’han d’instruir i quins no.
3. L’expedient s’ha de sotmetre a informació pública durant un termini de quinze dies per tal que totes les persones interessades puguin
presentar les observacions que creguin oportunes.
4. Un cop dutes a terme totes les diligències i tràmits pertinents, l’instructor/a haurà de formular una proposta motivada.
5. La concessió dels honors i les distincions que regula l’article precedent d’aquest Reglament serà competència de l’Ajuntament Ple. Per tal
que siguin aprovats, caldrà majoria absoluta.
Article 6
La concessió de les distincions assenyalades a l’apartat d) de l’article 3 d’aquest Reglament requerirà la constitució d’un jurat presidit pel
Batle, o persona en qui delegui, i integrat per un representant de cada grup municipal i dos tècnics de l’Àrea de Cultura (el/la coordinador/a
de l’àrea i l’arxiver/a municipal) per determinar els mèrits o les circumstàncies que aconsellin aquesta distinció, després que els tècnics
n’hagin efectuat un estudi.
La concessió d’aquestes distincions serà competència de l’Ajuntament Ple. Per tal que siguin aprovats, caldrà majoria absoluta.
Article 7
Batlia efectuarà el lliurament dels honors i les distincions en acte solemne i públic, celebrat a la Sala de Plens d’aquest Ajuntament, o en un
altre emplaçament adequat per a aquest esdeveniment, amb assistència dels membres de la Corporació Municipal i d’aquelles autoritats i
representacions que s’estimin convenients, ateses les circumstàncies de cada cas. Si les distincions s’atorguen a títol pòstum, es lliuraran a un
familiar de la persona guardonada.
Article 8
1. Un extracte dels acords de la Corporació on s’atorgui qualsevol dels honors i les distincions esmentats s’haurà d’inscriure en un
llibre-registre creat a l’efecte, que estarà a càrrec del/la titular de la Secretaria General de l’Ajuntament. El llibre-registre estarà dividit en
tantes seccions com honors i distincions siguin regulades en el Reglament.
2. A cadascuna de les seccions anteriors s’inscriuran, per ordre cronològic de concessió, els noms i les circumstàncies de cada un dels
distingits, la relació de mèrits que varen motivar la concessió, la seva data i, en el seu cas, la de la seva mort.
3. L’Ajuntament podrà privar de les distincions que són objecte d’aquest Reglament, amb la conseqüent cancel·lació de l’assentament en el
llibre-registre, qualsevol que sigui la data en què haguessin estat conferides, a qui incorri en faltes, conductes o actes posteriors que
aconsellin aquesta mesura extrema, amb la instrucció prèvia d’un expedient, que tindrà les mateixes característiques i garanties que per a
l’atorgament de l’honor i la distinció.
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Disposició addicional
Única.- En tot allò que no preveu aquest Reglament, hom s’atindrà al que disposa la legislació sobre règim local
Disposició derogatòria
Única.- Els honors i les distincions atorgats amb anterioritat a l’aprovació definitiva d’aquest Reglament es consideren vigents d’acord amb
la normativa per la qual van ser concedits.
Disposició Final
Aquest Reglament, que consta de 8 articles, una disposició addicional, una disposició transitòria i una disposició final, entrarà en vigor
després de la seva aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament i una vegada publicat el seu text íntegrament al BOIB, un cop transcorregut el
termini previst a l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en relació a l’article 113 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Contra aquest acord definitiu i modificació del present reglament especial es pot interposar directament recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la publicació
de la present ordenança/reglament.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13
de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 25 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Pollença, 31 d’octubre de 2012
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EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavia
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