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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Reglament definitiu d'honors i distincions de Son Servera

405

Antoni Servera Servera, batle president de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears).
Atès l’edicte publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 164, de 28 de novembre de 2014, en relació a l’acord adoptat pel
Ple de l’Ajuntament de Son Servera, en sessió ordinària de dia 21 de novembre de 2013, el qual aprovà inicialment el Reglament d’honors i
distincions de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears).
Atès que el proppassat dia 8 de gener de 2014, s’exhaurí el termini per a la presentació de reclamacions, sense que se n’hagi presentat cap, de
reclamació, s’eleva a definitiu l’acord ressenyat objecte del present edicte, el qual resta íntegrament de la forma següent:

REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS

Exposició de motius
L’Ajuntament de Son Servera estima necessari disposar de una regulació oportuna que permeti reconèixer i premiar els serveis
extraordinaris pel municipi realitzats per persones físiques o jurídiques, de tal manera que es pugui reconèixer dits mèrits de manera publica,
destacant aquelles conductes que siguin mereixedors de dit reconeixement públic.
El títols i distincions que concedeix l’ajuntament tenen un caràcter honorífic, sense que atorguin cap dret econòmic ni administratiu.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/7/852917

Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Fonament legal
D’acord amb el que es disposen els articles 4 i 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 50-24,
189 i 190 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aquest Ajuntament reglamenta l’atorgament de distintius honorífics propis, dins l’àmbit de la seva competència i facultats,
mitjançant els articles següents.
Article 2.Objecte
La concessió de títols, honors i condecoracions que poden ser atorgats per l’Ajuntament, a fi de premiar o reconèixer les actuacions que en
puguin ser mereixedores, seran les següents:
Títol de Fill/a Il·lustre
Títol de Fill/a Adoptiu
Medalla de la vila
Clau del municipi
Article 3. Els nomenaments
Els nomenaments, que poden recaure en persones tant nacionals com estrangeres, tindran un caràcter honorífic i no atorgaran en cap cas
potestats per a intervenir en la vida administrativa ni en el govern del municipi, però habilitaran el desenvolupament de funcions
representatives quan aquestes s’hagin d’exercir fora de la demarcació territorial respectiva, prèvia designació especial de la persona titular de
la Batlia.
La concessió de distincions i honors, en tot cas, es faran de forma discrecional per l’Ajuntament.
Per a concedir els honors i distincions a persones estrangeres, es tindrà en compte el que assenyala l’article 190 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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Capítol II. Dels Títols de fill/a Il·lustre i fill/a adoptiu
Article 4. Títol de fill/a il·lustre
El títol de Fill/a Il·lustre s’atorgarà a aquella persona física que, havent nascut en el municipi, hagi demostrat qualitats, mèrits personals, o
serveis prestats en benefici o honor del poble de Son Servera i que assoleixin un consideració indiscutible en el concepte públic.
Article 5. Títol de Fill/a adoptiu
El nomenament de Fill/a Adoptiu, que recaurà en una persona física, tindrà la mateixa consideració i jerarquia que el títol de Fill/a Il·lustre,
amb l’única diferència de que es conferirà a persones que no hagin nascut en el municipi, tant estrangeres com espanyoles, però que, no
obstant, tinguin un vincle molt especial amb aquest i reuneixin les condicions assenyalades en l’article anterior.
Article 6. Concessió a títol Pòstum
Els títols anteriors poden ésser concedits a títol pòstum, en els casos en que concorrin en la persona difunta els requisits enumerats
anteriorment.
Article 7. Durada dels Títols
Els Títols de Fill/a Adoptiu i de Fill/a Il·lustre tindran caràcter vitalici. I només es podrà concedir anualment un Títol de Fill/a Adoptiu i un
títol de Fill/a Il·lustre.
Només en casos excepcionals es podrà acordar concedir un nombre major de títols si les circumstàncies tenen una importància extrema per al
municipi.
Article 8. Revocació dels Títols
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Aquella persona que posseeixi la distinció de Fill/a Il·lustre o Adoptiu, només en podrà ser privada i, en conseqüència, revocat el
nomenament, quan concorrin causes excepcionals motivades per comportaments indignes que han de quedar acreditats en l’expedient instruït
a l’efecte.
L’acord que desposseeixi dels títols mencionats ha de ser adoptat seguint el mateix procediment i amb la mateixa majoria que per al seu
atorgament.
Article 9. Entrega dels Títols
Una vegada que sigui acordada la concessió dels títols anteriors, s’assenyalarà la data de la seva entrega per mitjà del lliurament dels
diplomes i insígnies que corresponguin a cada un dels títols.
Capítol III. De les Medalles del Municipi
Article 10. Descripció de les medalles.
La medalla del Municipi
La medalla de la Vila fou creada per Reglament d’aquest ajuntament en data 14 d’octubre de 1953 amb la finalitat de premiar especials
mereixements , beneficis assenyalats o serveis extraordinaris.
La medalla ostentarà en l’anvers l’escut de Son Servera i en el revers la llegenda “ Va estimar el nostre poble”.
La Medalla del Municipi s’atorgarà a les persones físiques o jurídiques, privades o públiques, nacionals o estrangeres, com a una recompensa
municipal creada per a premiar mèrits extraordinaris per accions, serveis o difusió del municipi.
Article 11. Nombre de Medalles
El nombre màxim de Medalles del Municipi que es poden concedir cada any, serà de una, amb la finalitat d’atorgar la corresponent
importància a la distinció.
Només en casos excepcionals es podrà acordar concedir un nombre major de Medalles si les circumstàncies tenen una importància extrema
per al municipi.
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Article 12. Característiques de les Medalles
La Medalla tindrà les següents característiques:
- L’escut oficial del municipi de Son Servera
- S’encunyarà amb el metall que es proposi a l’expedient.
- Juntament amb la Medalla s’entregarà un diploma acreditatiu d’aquesta
Capítol IV. La Clau del municipi.
Article 13. Entrega de la Clau d’or del municipi
Es concedeix la Clau del Municipi de Son servera a caps d’Estat estrangers, i personalitats que visitin oficialment l’Ajuntament de Son
Servera per resolució de la Batlia donant-te compte a l’ajuntament en Ple.
Capítol V. Procediment per a l’Atorgament d’honors i distincions.
Article 14 Iniciació
S’iniciarà el procediment a instància de la persona titular de la Batlia mitjançant una resolució, en la qual proposarà a la persona a la que es
desitgi distingir, així com la distinció a atorgar. En la mateixa resolució, es nomenarà a la persona instructora del procediment que pot ser
tant una persona empleada en qualitat d’empleat públic de la Corporació com un membre electe d’aquesta.
Article 15. Instrucció
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La persona instructora realitzarà totes les actuacions que siguin necessàries per a acreditar els mèrits que concorrin en els proposats. Per a
això, podrà sol·licitar els informes i testimonis que siguin necessaris per a confirmar aquest mereixement, i que quedaran incorporats a
l’expedient.
Una vegada conclòs el tràmit anterior, trametrà un informe raonat, que podrà ser favorable o desfavorable, i una proposta de resolució a la
persona titular de la Batlia que procedirà a valorar-la. La persona titular de la Batlia podrà optar entre sol·licitar més diligències o trametre la
proposta al Ple de l’ajuntament per a l’adopció de l’acord corresponent, previ dictamen de la Comissió Informativa d’assumptes Generals.
Article 16. Resolució de l’Expedient
El Ple de l’ajuntament, amb caràcter discrecional i de conformitat amb l’article 50.24 del Reglament d’organització i funcionament, resoldrà
si escau o no la concessió dels títols i honors descrits anteriorment, atenent als mèrits, qualitats i circumstàncies singulars dels guardonats,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
Article 17. Entrega del títol
L’entrega al guardonat de la distinció es durà a terme en un acte públic solemne i en els termes que s’assenyalin en l’acord, procurant
atorgar-ne suficient publicitat.
Article 18. Lloc d’Honor
Les persones que ostentin una distinció de les assenyalades en aquest Reglament gaudiran d’un lloc d’honor en els actes públics als que
siguin invitats.
Capítol VI. Llibre Registre
Article 19. Llibre de Distincions
Els títols atorgats s’inscriuran en el Llibre Registre de Distincions, inscrivint-se per ordre cronològic d’atorgament el nom del guardonat i el
títol concedit.
Article 20. Dels guardonats
Les persones guardonades amb la concessió del títol de fill/a il·lustre o fill/a adoptiu durà implícitament la realització d’un retrat o fotografia,
el qual serà exposat a l’edifici municipal que es consideri més adient i amb les dimensions que s’acordin. Tot i a resultes que l’expedient serà
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resolt pel Ple de l’ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquest Reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament i publicat e seu text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
de conformitat, no obstant, amb el que assenyala l’article 70 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local.

Son Servera, 10 de gener de 2014
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El batle president
Antoni Servera Servera

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

