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pertinents.
El Batle, Miquel Riera Servera.
Manacor, 4 de desembre de 2002

15-02-2003

b)
c)
d)

Fill predilecte
Fill adoptiu
Medalla del Municipi de Mancor de la Vall.

Art. 2. el major honor i distinció serà la proclamació de fill il·lustre.
————————————————————
La Alcaldía – Presidencia en fecha 4 de diciembre de 2002, vista la solicitud
presentada por la Sra. Joana Sansó Amer, de rectificación del error detectado en
el procedimiento de cambio de titularidad iniciado, de los nichos núm. 4, 5, 6 y
22, de la sepultura núm. 137-139-141, del parterre núm. 4, del Cementerio
Municipal de Manacor, ha dictado la Providencia siguiente:
“1/ Rectificar la Providencia de fecha 11 de octubre de 2002, (publicada en
el BOIB 125, de 31.10.2002), de admisión a trámite del inicio del procedimiento
de cambio de titularidad de derechos funerarios de los nichos 4, 5, 6 y 22, de la
sepultura núm. 137-139-141, del parterre núm. 4, por haberse detectado un error
en la titularidad de los mismos, por lo que su titularidad corresponde a los Sres.
Joana Sansó Amer y Maria Antònia y Bartomeu Miquel Sansó y no a la Sra. Joana
Amer Vives.
2/ Dar audiencia a los interesados, para que en el plazo de 10 días naturales
contados a partir de la recepción de la correspondiente notificación, puedan
presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes.
3/ Publicar en el BOIB la presente Providencia, para que en el plazo de 10
días naturales contados a partir de su publicación, se puedan presentar las
alegaciones o reclamaciones pertinentes.”
De conformidad con la citada Providencia se publica esta resolución en el
BOIB a los efectos de que los interesados en el plazo de 10 días naturales contados
a partir de su publicación puedan presentar las alegaciones o reclamaciones
pertinentes.
Manacor, 21 de enero de 2003
El Alcalde, Miquel Riera Servera
— o —-

Ajuntament de Mancor de la Vall
Núm. 2216
1.- Passat el termini d’exposició al públic de l’acord inicial d’aprovació del
Reglament de Concessió d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Mancor de
la Vall adoptat pel Ple de l’Ajuntament de 6 de novembre de 2002; i no haventse presentat reclamacions, s’eleva a definitiu l’acord, conformement el que
disposa l’article 49. c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.
2.- El text íntegre del referit Reglament es publicarà en el BOIB.
3.- Contra el present acord definitiu d’aprovació del Reglament, els
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en
el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació del
present anunci en el BOIB.
REGLAMENT DE CONCESSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS DE
L’AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL.
L’Ajuntament del Municipi de Mancor de la Vall, d’acord amb el que
preveuen els articles 303 i següents del Reglament d’Organització, funcionament
i règim jurídic de les Corporacions Locals, acorda que la concessió d’honors i de
distincions d’aquesta Corporació sigui regulada pel reglament següent:
CAPITOL I. CLASSES
Art. 1. Els honors i les distincions que aquest Ajuntament pot atorgar són:
a)
Fill il·lustre

Art. 3. Per a la proclamació de fill il·lustre s’haurà de tramitar l’expedient
corresponent en el qual s’haurà d’acreditar que la persona proposada, a més
d’haver nascut a Mancor de la Vall, ha desenvolupat, en qualsevol aspecte de
l’activitat humana, una tasca exemplar i poc comuna; o també ha realitzat una
tasca de les mateixes característiques per o al servei de Mancor de la Vall, en
qualsevol aspecte de la vida ciutadana.
CAPITOL III. SOBRE ELS FILLS PREDILECTES
Art. 4. Escaurà la proclamació de fill predilecte quan, després de la
tramitació de l’expedient preceptiu, s’estimi que els mèrits contrets per la persona
proposada, sent similars als que s’han enunciat en l’article anterior, no són
suficients per ser distingit amb la proclamació de fill il·lustre.
CAPITOL IV. SOBRE ELS FILLS ADOPTIUS
Art. 5. 1.-Per la declaració de fill adoptiu s’haurà de tramitar l’expedient
corresponent i acreditar que la persona proposada, sense ser natural de Mancor de
la Vall, ha realitzat una labor exemplar i poc comuna en qualsevol aspecte de
l’activitat humana i ha residit a Mancor de la Vall el temps suficient per ser
considerar ciutadà Mancorí de fet.
2.També podrà ser declarat fill adoptiu qui, no sent natural de Mancor de
la Vall ni hi resideixi, hagi realitzat una tasca en favor del nostre municipi tan
important com per merèixer aquesta distinció.
3.Així mateix, podrà ser concedida la declaració de fill adoptiu a qualsevol
autoritat o persona que desenvolupi un alt càrrec en l’Administració i que durant
la seva gestió s’hagi distingit afavorint amb el seu esforç el municipi de Mancor
amb millores transcendentals per a la indústria, el comerç, l’agricultura, etc. En
aquest cas, i si existeix relació subordinada de jerarquia, l’expedient s’haurà
d’iniciar als tres anys, com a mínim, d’haver acabat la seva gestió.
CAPÍTOL V. SOBRE LA MEDALLA DEL MUNICIPI DE MANCOR DE
LA VALL
Art. 6 La medalla del municipi de Mancor de la Vall, podrà ser concedida,
de manera individual o col·lectiva, en els seves categories d’or, de plata o de
bronze.
Art. 7 La medalla portarà en el seu anvers l’escut del municipi amb la
inscripció “Ajuntament de Mancor de la Vall. Medalla del Municipi”. En el seu
revers, hi figurarà una palma i la inscripció “El Municipi de Mancor de la Vall,
pel seu Ajuntament a...”.
La medalla tindrà 35 mm de diàmetre.
Art. 8 La concessió de la medalla s’efectuarà per premiar una acció o un acte
realitzats per qualsevol persona natural o jurídica que redundi en benefici del
municipi o que tingui una especial ressonància i mèrit fora del municipi.
Art. 9 Serà concedida la medalla d’or a aquelles persones que, reunint les
condicions detallades en el paràgraf anterior, hagin realitzat una acció o acte
meritori, la memòria del qual resulti imperible per la seva permanència física o
pels seus efectes continuats.
Art. 10 Es concedirà la medalla de plata en aquells casos en què l’acte o
acció, meritòria i concreta, redundi en benefici del municipi o dels seus ciutadans,
però la importància o permanència dels quals sigui menor o d’inferior durada.
Art. 11 Serà concedida la medalla de bronze per premiar actes o accions que
hagin realitzat persones naturals a Mancor de la Vall, o que hi resideixin, però que
la ressonància o el profit dels quals hagi tingut lloc fora del terme municipal del
nostre municipi. És a dir, seran premiades aquelles accions excepcionals amb
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projecció exterior.
CAPÍTOL VI. SOBRE ELS EXPEDIENTS.
Art. 12. Qualsevol entitat o corporació, com també qualsevol regidor o grup
de regidors d’aquest Ajuntament, podran formular proposta raonada d’incoació
d’expedient per a la proclamació de fill il·lustre, fill predilecte o fill adoptiu o per
a la concessió de la medalla del municipi de Mancor de la Vall.
Art. 13 1.- L’acord d’incoació d’expedient a què s’ha fet referència en
l’article anterior haurà de ser adoptat, perquè sigui vàlid, per la majoria absoluta
legal dels membres de la corporació.
2.- Així mateix, l’acord haurà d’incloure en nomenament d’un regidor que
actuarà de ponent i d’un altre regidor que actuarà fiscal, preferentment, o d’una
altre persona que el ple de l’ajuntament trobi oportuna.
3.- Actuarà de Secretari el de la corporació o el funcionari d’aquesta
corporació en qui delegui aquesta funció.
Art. 14 1.- El ponent haurà de recopilar tots els mèrits que reuneixi la
persona o l’entitat proposada així com els oportuns justificants. Amb aquesta
finalitat podran col·laborar, a petició del ponent, totes aquelles persones o entitats
que estiguin capacitades.
2.- El fiscal formularà, si pertoca, oposicions o objeccions a la pertoca o a
l’entitat proposades, que hauran d’estar degudament justificats, i recaptarà
informació de totes aquelles persones que consideri adient.
Art. 15 1.- Per tal que pugin presentar-se’n l’expedient incoat tots els
possibles interessats, s’haurà de donar el màxim de publicitat a l’inici de
l’esmentat i es publicaran anuncis en el butlletí oficial de la província i en la
premsa local i provincial.
2.- El ponent o, si escau, el fiscal estaran obligats a prendre declaració a totes
aquelles persones o entitats que així ho sol·licitin.
Art. 16.- Conclosos els treballs del ponent i del fiscal, tots dos lliuraran les
seves propostes definitives al Sr. Batle, amb un informe detallat i raonat d’aquestes
propostes i de les seves actuacions.
Art. 17.- L’expedient conclòs serà elevat al Ple de l’Ajuntament i haurà de
romandre a disposició dels regidors almenys 10 dies abans de realitzar la sessió
plenària en la qual s’hagi d’adoptar la resolució definitiva.
Art. 18.1.- Per adoptar un acord definitiu, el Ple de l’Ajuntament haurà de reunirse en sessió especial extraordinària sense que s’hi pugui tractar cap altre assumpte.
2.- L’acord de proclamació de fill il·lustre, fill predilecte o fill adoptiu haurà
de ser adoptat, perquè sigui vàlid, per una majoria de sis setenes parts dels
membres de la corporació.
3.- L’acord de concessió de la medalla del municipi de Mancor de la Vall,
perquè sigui vàlid, haurà de ser adoptat per una majoria de dues terceres parts dels
membres de la corporació.
4.- La votació, que només es farà si no existeix acord unànime, haurà de ser
secreta i mitjançant paperetes que seran facilitades amb aquesta finalitat.
Art. 19.- Adoptat l’acord definitiu de proclamació de fill il·lustre o de fill
predilecte o de fill adoptiu, o de concessió de la medalla del municipi de Mancor
de la Vall, s’haurà de fixar la data de realització de l’acte públic en el qual es
proclamarà o es concedirà l’honor o distinció acordats.
CAPÍTOL VII. EXTRACTE CERIMONIAL
Art. 20.- La proclamació de fill il·lustre o de fill predilecte o de fill adoptiu,
o de concessió de la medalla del municipi comportarà els condicionaments
següents:
a)
Realització d’un acte públic que s’esdevindrà a la sala de sessions
o al local que es consideri més adient.
b)
L’esmentat acte es durà a terme sota la presidència del Sr. Batle
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o de l’autoritat a que compleixi, amb assistència dels membres de la corporació,
familiars de la persona homenatjada, autoritats locals i públic en general.
c)
En l’esmentat acte es llegiran tots els mèrits contrets per la
persona o entitat a la qual es concedeix l’honor o distinció i, si existeix, la seva
biografia.
d)
Es descobrirà el retrat del fill il·lustre proclamat, que haurà de
quedar exposat en la galeria de fills il·lustres d’aquest Ajuntament. El retrat, el
pagarà la corporació, llevat que els familiars o els particulars tinguin interès a
oferir-lo a l’Ajuntament.
e)Si es concedeix l’honor de proclamació de fill predilecte o de fill adoptiu,
es lliurarà una placa justificativa de la distinció obtinguda.
f)S’imposarà la medalla del municipi de Mancor de la Vall, que s’hagi
concedit.
g)
L’acte se celebrarà d’acord amb el protocol de la corporació
municipal.
CAPITOL VIII. DISPOSICIONS FINALS
Art. 21.- Si l’ajuntament no adopta un acord definitiu en el termini d’un any
a comptar des de la data d’adopció de l’acord d’incoació de l’expedient de
concessió de la medalla del municipi de Mancor de la Vall, s’entendrà que n’ha
desistit.
Art. 22.- Els agraciats amb la proclamació de fill il·lustre, de fill predilecte
o de fill adoptiu, o amb la concessió de la medalla del municipi, en les seves
categories d’or i de plata, tindran dret a què se’ls guardin els mateixos honors i
distincions que gaudeixen els regidors.
Art. 23.- Quan els honors o les distincions recaiguin el favor de persones de
nacionalitat estrangera, se sol·licitarà l’autorització expressa que ha de concedir
el Ministeri de l’Interior amb l’informe previ del Ministeri d’Assumptes Exteriors.
Art. 24.- Per tot allò no previst en aquest reglament es tindran en compte les
legislacions aplicables i les disposicions d’aquest Ajuntament pel que fa a la seva
disposició o interpretació.
ANNEX
El present Reglament, un cop tramitat d´acord amb el procediment previst
a l´article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d´abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
entrarà en vigor un cop s´hagi publicat íntegrament al BOIB i hagi transcorregut
el termini de quinze dies legalment establert.
Mancor de la Vall, gener de 2003.
El Batle, Bernadí Coll Martorell.
El Secretari Acctal., Maria Magdalena Martorell Seguí.
— o —-

Ajuntament de Montuïri
Núm. 1935
Havent estat sol.licitat pels senyors HONORAT, BARTOMEU, CATALINA i ROSA CERDA VERGER, l’expedició d’un nou títol de la sepultura nº 43
del polígon 6 del cementiri municipal, registrada actualment a nom de la seva mare
Maria Verger Bauzà; s’ha acordat seguir els tràmits reglamentaris i sotmetre
aquest edicte a exposició pública per un termini de 15 dies a partir del següent al
de la publicació d’aquest anunci al B.O.C.A.I.B. perquè totes les persones que es
creguin amb dret sobre l’esmentada titularitat puguin formular reclamacions.
Transcorregut l’esmentat termini sense cap reclamació, s’expedirà nou títol
a nom d’Honorat, Bartomeu, Catalina i Rosa Cerdà Verger.
Montuïri, 29 de gener de 2003.
EL BATLE, Gabriel Matas Alcover.
— o —-

