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Administració Local
2017-07106
Ajuntament de Mont-roig del Camp
EDICTE
L’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 14 de juny de 2017, va acordar aprovar inicialment el Reglament
d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. La seva publicació es va efectuar mitjançant edicte
exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i per inserció en el BOP de Tarragona núm. 129 de 5 de juliol de 2017.
Durant el període hàbil legalment establert no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació contra l’acord de Ple.
D’acord amb el que disposen els articles 49 de la LBRL, 178 TRLLMRLC i 60 a 66 del ROAS, resta aprovat
definitivament l’esmentat Reglament i es dóna publicitat del seu text íntegre.
Contra l’esmentat acord, que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de l’última publicació en el diari oficial.
REGLAMENT D’HONORS I DE DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp vol reconèixer els mèrits de ciutadans i ciutadanes, d’entitats i institucions, amb
tot un seguit de designacions, nomenaments i distincions.
Els ciutadans i ciutadanes, entitats o institucions que treballen pel nostre futur i que assoleixen els nivells
d’altruisme i generositat, que destaquen o han destacat per fets o trajectòries personals o professionals, mereixen
el reconeixement del seu poble i de les institucions que els representen.
Les corporacions locals tenen la potestat de concedir honors i distincions a les persones físiques o jurídiques que
en siguin mereixedores pels mèrits que han contret relacionats amb la vida local. Els requisits que s’exigeixen es
regulen per mitjà de reglaments propis que, alhora, concreten els tràmits i les gestions que s’han de complir per ser
atorgats i enumeren les diferents distincions i categories que poden concedir.
La finalitat d’aquest nou Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp és regular els
honors, les distincions i els nomenaments honorífics que la corporació vol atorgar a partir d’ara.
El 21 de setembre de 1978 la corporació va reconèixer al pintor universal Joan Miró fill adoptiu de la vila. El 29
d’abril de 1979 se li va fer un homenatge popular, se li va lliurar la medalla d’or de la vila i se li va dedicar la Plaça
Joan Miró. A més a més de Miró, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha homenatjat a d’altres personalitats del món
cultural, artístic i educatiu local.
CAPÍTOL I. Objecte.

Article 2n. Totes les distincions a què fa referència aquest reglament tenen caràcter exclusivament honorífic, sense
que, per tant, atorguin cap dret administratiu ni de caràcter econòmic.
CAPÍTOL II. Dels honors i les distincions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
Article 3r. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp crea els títols honorífics de:
- Fill/a il·lustre de Mont-roig del Camp
- Fill/a adoptiu/va de Mont-roig del Camp
- Guardó d’honor de Mont-roig del Camp
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Article 1r. Aquest Reglament té per objecte la regulació dels honors, les distincions i els nomenaments honorífics
encaminats a premiar mereixements especials, qualitats i circumstàncies singulars que concorren en els guardonats,
persones físiques o jurídiques que contribueixen a enriquir el municipi de Mont-roig del Camp.
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Article 4rt. Tots aquests títols es reconeixeran amb un guardó i amb un escut de solapa idèntic als que distingeixen
els regidors/es de la corporació.
Article 5è. Els posseïdors d’aquests títols tenen dret a portar l’escut de solapa en els mateixos actes públics que els
membres de la corporació, així com en qualsevol moment, amb el respecte corresponent. Els posseïdors d’aquests
títols seran convidats especialment als actes solemnes que organitzi la corporació.
Article 6è. El títol de fill/a il·lustre de Mont-roig del Camp reconeixerà la persona física, fill/a del municipi que s’hagi
distingit per una trajectòria dedicada a la millora del municipi en qualsevol aspecte o activitat, que hagi excel·lit en la
seva activitat personal o professional, que hagi destacat per la seva personalitat i humanitat al llarg de la seva vida
i pugui servir com exemple per a la resta de la ciutadania. Es pot concedir amb caràcter pòstum.
Article 7è. El títol de fill/a adoptiu/va de Mont-roig del Camp reconeixerà la persona física, nascuda fora del municipi,
però que hi hagi residit llargament, que s’hagi distingit per una trajectòria dedicada a la millora del municipi en
qualsevol aspecte o activitat, hagi excel·lit en la seva activitat personal o professional i hagi tingut una vinculació
continuada per la seva reiterada i eficaç tasca a favor dels interessos de Mont-roig del Camp o per la seva actuació
en qualsevol aspecte de l’activitat i pugui servir com a exemple per a la resta de la ciutadania del municipi. Es pot
concedir amb caràcter pòstum.
Article 8è. El guardó d’honor premiarà les entitats municipals que s’hagin distingit per una trajectòria dedicada a la
millora del municipi en qualsevol aspecte o activitat, hagin excel·lit en la seva activitat associativa, o hagin destacat
per fets importants en els camps social, cultural, esportiu, econòmic o científic o bé que commemorin efemèrides
destacades.
CAPÍTOL III. Dels nomenaments
Article 9è. El Ple de la corporació podrà atorgar els nomenaments de:
- Fill/a il·lustre de Mont-roig del Camp
- Fill/a adoptiu/va de Mont-roig del Camp
- Guardó d’honor de Mont-roig del Camp
Article 10è. Amb els nomenaments es reconeixeran mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que concorren en
els guardonats.

CAPÍTOL IV. De la Comissió d’honors i distincions
Article 11è.- Existirà dins l’organigrama de la corporació, una comissió especial denominada d’honors i distincions,
la qual serà l’encarregada d’informar degudament dels expedients incoats i proposarà al Ple l’adopció dels
corresponents acords. Serà presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui, composta pels portaveus de tots els
grups municipals amb representació a l’Ajuntament, i assistida pel secretari general de la corporació o funcionari en
qui delegui, amb veu però sense vot.

Article 12è. Les distincions i els nomenaments s’atorgaran prèvia incoació del corresponent expedient que s’iniciarà
per resolució de l’Alcaldia, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol persona física o jurídica resident a Mont-roig
del Camp.
Article 13è. Les propostes o peticions han d’especificar el nom de les persones, entitats o institucions sol·licitants
i els mèrits i circumstàncies que concorren en la persona, entitat o institució que es proposa distingir, aportant
totes les dades i antecedents que es considerin necessaris i proposant, si s’escau, la pràctica de les diligències
convenients per complementar els fets que emparen la proposta de distinció.
Acabada la tramitació de l’expedient, es portarà a estudi i informe de la Comissió d’honors i de distincions als
efectes de formular la proposta que correspongui, la qual serà elevada al Ple de la corporació.
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CAPÍTOL VI. Del procediment
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Article 14è. Elevada la proposta al Ple de la corporació, el corresponent acord s’haurà d’adoptar mitjançant votació
i amb el quòrum del vot favorable de les dues terceres parts del nombre legal dels seus membres.
Article 15è. Un cop aprovada la proposta pel Ple, se sotmetrà a un període d’informació pública en el taulell d’anuncis
de la corporació, per un termini de quinze dies hàbils, a efectes de reclamacions, al·legacions o suggeriments.
Article 16è. La Secretaria General de la corporació portarà un registre dels guardons concedits, per ordre cronològic
i amb numeració correlativa, amb la pertinent separació per cada distinció.
Article 17è. Els nomenaments i les distincions seran lliurats per l’alcalde en el sala de plens de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, amb assistència del Ple de la corporació, en un acte magne i públic. A l’acte es convidaran
especialment aquelles autoritats i representacions que es considerin pertinents.
Article 18è. Previ expedient que s’instruirà amb les mateixes característiques i garanties que per a l’atorgament de
l’honor o de la distinció, la corporació podrà revocar l’acte de concessió a la persona, entitat o institució guardonada,
si aquesta modifica tan profundament la seva anterior conducta que els seus actes posteriors el fan indigne de
figurar entre els guardonats. La proposta de la Comissió d’honors i de distincions haurà de ser adoptada per les
dues terceres parts dels seus membres.
Article 19è.- Elevada la proposta de revocació al Ple de la corporació, el corresponent acord requerirà votació i
haurà de ser adoptada per les dues terceres parts dels seus membres.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquest reglament deroga qualsevol altre disposició municipal anterior sobre aquesta matèria.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies hàbils a partir del següent en que el seu text
sigui publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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Mont-roig del Camp, 17 d’agost de 2017
Fran Morancho López, l’alcalde

https://www.dipta.cat/ebop/
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