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Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
Anunci de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
sobre aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de
la concessió de distincions i honors.
ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició
al públic queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari
provisional de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa sobre
provació de l’Ordenança Reguladora de la Concessió d’Honors i
Distincions, el text íntegre del qual es fa públic en compliment de
l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals.
“Vist l’expedient que es tramita sobre aprovació de l’ordenança
Reguladora de la Concessió d’Honors i Distincions.
Considerant que és competència del Ple de la Corporació, amb el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal dels seus membres,
la imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari,
segons l’article 47.3, h), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local.
Presa la paraula la sra. regidora Mª Teresa Peiró Catalá i diu que pensen
que no només caldria atorgar estos honors i distincions a persones que
hagen mort sinó que també caldria tindre en consideració a persones
vives que han treballat molts anys per al poble i se’l mereixen.
Vist l’informe-proposta de secretària, el Ple de la Corporació, per
unanimitat, adopta el següent acord:
Primer. Aprovar provisionalment l’Ordenança Reguladora de la
Concessió de Distincions i Honors amb el contingut següent:
Ordenança d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de l’Alqueria de
la Comtessa.
Capítol I. Sobre les distincions honorífiques municipals.
Article I. a fi de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats, servieis extraordinaris, qualitats i circumstàncies singulars,
treballs valuosos en qualsevol dels aspectes cultural, científic, artístic, esportiu, econòmic, professional, social, polític, o aportacions
especials prestada a l’Estat, Comunitat Autònoma Valenciana o al
poble de l’Alqueria de la Comtessa, l’Ajuntament podrà atorgar alguna de les distincions honorífiques que s’assenyalen:
-Títol d’Alcalde Honorari.
-Títol de Regidor Honorari.
-Títol de Fill Predilecte.
-Títol de Fill Adoptiu.
-Medalla d’Honor d’Or del municipi.
-També es podrà retolar vies o edificis públics, a l’efecte d’enaltir
qualsevol dels mèrits que s’expressen en l’apartat primer d’este article o bé revisten una significació especial.
Totes estes distincions són merament honorífiques, sense que atorguen dret econòmic ni cap administratiu.
Article II. Qualsevol distinció de caràcter personal podrà ser concedida a títol pòstum, sempre que en el difunt hagen concorregut els
mereixements que s’han assenyalat anteriorment.
Capítol II. Del títol d’alcalde honorari o regidor honorari.
Article III. El nomenament d’Alcalde Honorari o de Regidor Honorari podrà ser atorgat a personalitats espanyoles o estrangeres, com
a mostra de l’alta consideració que li mereixen o com a correspondència a les distincions anàlogues de què haja sigut objecte la corporació municipal o les autoritats municipals d’esta ciutat.
Article IV. Quan els nomenaments anteriors recaiguen en una personalitat estrangera, es requerirà autorització expressa del Ministeri
d’Administracions Públiques, amb un informe previ del d’Assumptes
Exteriors.
Article V. No podran atorgar-se nous nomenaments dels expressats
en este article mentres visquen dos persones que siguen Alcalde
Honorari, o cinc que hagen rebut el títol de Regidor Honorari, còmputs ambdós en què no es tindran en compte els estrangers ni els
ciutadans de la Unió Europea.
Article VI. La concessió d’estos títols honorífics serà atorgada per
la corporació Municipal, a proposta raonada de l’Alcaldia i amb
posterior acord del Ple. Podrà fer-se amb caràcter vitalici o per un
termini limitat a què corresponga la Corporació.
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Article VII. Acordada la concessió d’estes condicions, es procedirà
a l’entrega a l’agraciat o representant del nomenament i insígnia que,
en estos casos, consistiran en una medalla idèntica a què usen
l’alcalde o els regidors, segons el supòsit que es tracte.
Article VIII. 1.- Les persones als que es concedisquen estos nomenaments no tindran facultat per a intervindre en El Govern ni Administració Municipal, si bé l’Alcaldia podrà encomanar-los funcions
representatives quan hagen d’exercir-se fora del terme municipal.
2. - En els altres actes oficials que celebre l’Ajuntament, ocuparan
el lloc preferent que la corporació Municipal li assenyale, i assistiran
a ells ostentant la medalla acreditativa de la distinció rebuda.
Capítol III. Dels títols de Fill Predilecte i Fill Adoptiu.
Article IX. La concessió del títol de Fill Predilecte només podrà
recaure en els que nascuts en el municipi de l’Alqueria de la Comtessa, hagueren destacat de forma extraordinària per les seues qualitats
o mèrits personals, peculiaritats o circumstàncies singulars, o per
servicis en benefici o honor del municipi i que hagen aconseguit
consideració indiscutible en el concepte públic.
Article X. La concessió del títol de Fill Adoptiu podrà atorgar-se als
que sense haver nascut en el municipi de l’Alqueria, reunisquen els
mèrits i circumstàncies assenyalades en l’article anterior.
Article XI. Els nomenaments de Fill Predilecte o de Fill Adoptiu,
pel gran honor que suposen, només es concediran en casos excepcionals i quan hi haja motiu de verdader reconeixement col·lectiu.
Ambdós títols, de la mateixa jerarquia, constituïxen la major distinció de l’Ajuntament, per la qual cosa la seua concessió es farà
sempre utilitzant criteris molt restrictius. Tindran caràcter vitalici i
una vegada atorgat, no podran conferir-se altres mentres visquen les
3 primeres persones afavorides, a menys que es tracte d’un cas molt
excepcional, segons el parer de la corporació Municipal, que haurà
de declarar tal excepcionalitat prèviament en sessió plenària de
caràcter extraordinari i amb el vot favorable de la unanimitat dels
regidors que legalment la integren.
Article XII:
1. -La concessió d’estos títols serà acordada per la corporació Municipal, en sessió extraordinària convocada a este efecte.
2. - Acordada la concessió de qualsevol dels dos títols anteriors, el
govern municipal assenyalarà la data en què la corporació municipal
es reunirà en sessió solemne per a fer entrega a l’agraciat del diploma i insígnia que acrediten la distinció.
3. - L’expressat diploma s’estendrà en un pergamí artístic i contindrà,
de manera succinta, els mereixements que justifiquen la concessió.
La insígnia s’ajustarà al model que aprove l’Ajuntament i en ell haurà
de figurar l’escut de la ciutat i la inscripció de Fill Predilecte o de
Fill Adoptiu, segons siga procedent, i en el revers, la data de concessió.
4.- Les persones als que es concedisquen els títols de Fill Predilecte
o de Fill Adoptiu del poble, tindran dret a acompanyar a la corporació Municipal en els actes o solemnitats a què la mateixa concórrega,
ocupant lloc que per a elles els estiga assignat. A este efecte,
l’Alcaldia dirigirà als agraciats una comunicació oficial en què li’ls
donarà a conéixer el lloc, data i hora de la celebració de l’acte o
solemnitat, participant-los la invitació per a assistir.
Capítol IV. De la Medalla d’Honor d’Or.
Article XIII. La Medalla d’Honor d’Or del municipi de l’Alqueria
de la Comtessa té com a objecte recompensar els mèrits extraordinaris que concórreguen en personalitats, entitats o corporacions, tant
nacionals com estrangeres, per haver prestat servici al poble o dispensat honors a ella.
Article XIV. La Medalla d’Honor d’Or del municipi es podrà concedir-se a títol individual o com a recompensa col·lectiva per a
enaltir els actes i servicis prestats als realitzats per una corporació,
Associació o Empresa.
Esta medalla dóna dret als que es concedisca a usar-la en qualsevol
acte públic i a col·locar-la en la seua bandera, estendard o ensenya
si fóra entitat o corporació. Podrà usar-se també en els actes no
oficials el corresponent distintiu de solapa o imperdible
Article XV. No podrà atorgar-se més d’una Medalla d’Honor d’Or a
l’any, i el nombre total de les concedides no excedirà de 10, mentres
visquen les personalitats o entitats que les reben.
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Article XVI. La Medalla d’Honor d’Or incorpora en el centre l’escut
del municipi, aprovat per Resolució de la Conselleria de Presidència
de la Generalitat Valenciana.
Article XVII. La Medalla d’Honor d’Or s’encunyarà en or i esmalts
fins. En el revers es gravarà el nom i cognoms de l’agraciat i la data
de concessió.
Article XVIII. La Medalla anirà acompanyada del corresponent diploma i distintiu de solapa.
Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per
mitjà d’exposició del mateix en el tauler d’anuncis d’este Ajuntament
i en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de 30 dies
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar
les reclamacions que estimen oportunes,
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’acord és definitiu, basant-se en l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes locals.
Contra el present acord, conforme a l’article 19 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes locals, es podrà interposar pels
interessats recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà al de la publicació d’este anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, davant del Tribunal Superior de
Justícia.
L’Alqueria de la Comtessa, 6 de maig del 2009.—L’alcalde, Salvador
Femenia Peiró.
2009/21007
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