
REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS

APROVAT PEL PLE EN LA SESSIÓ DEL 30 DE GENER DE 1990/MAIG DE 1990
PUBLICAT EN EL BOP AMB DATA 26 DE SETEMBRE DE 1990
ANTECEDENTS: Reglament d’honors i distincions de Manises aprovat el 6 de desembre de 1995 i 
modificat per l’acord de l’1 de febrer de 1974

CAPÍTOL 1. OBJECTE

Article 1
Aquest reglament té com a objecte regular els honors, distincions i nomenaments honorífics que premien els
mereixements especials, les qualitats i les circumstàncies singulars que concórreguen en els guardonats.

Article 2
Totes les distincions a què fa referència aquest reglament tenen caràcter exclusivament honorífic, i, per tant,
no atorguen cap dret administratiu ni de caràcter econòmic.

Article 3
No es  podrà atorgar  cap  distintiu  honorífic  ni  cap  nomenament  a  persones  que  tinguen alts  càrrecs  en
l'administració  i  a  les  quals  la  corporació  estiga  subordinada  per  jerarquia,  funció  o  servei,  mentre
subsistisquen aquest motius.

CAPÍTOL 2. DELS DISTINTIUS HONORÍFICS

Article 4
1. L’Ajuntament de Manises crea la medalla de la ciutat en una única categoria.
2. La concessió d’honors i distincions que es recull en l’article 7 d’aquest reglament es podrà plasmar, tant en
medalla (recollida en l’apartat anterior) com en pergamí, les característiques del qual s’aprovaran abans de la
concessió per mitjà d’un decret d’Alcaldia.

Article 5
La medalla tindrà les característiques següents:
Anvers: escut de la ciutat i nom
Material: ceràmica

Article 6
Amb la medalla es premiaran els mereixements especials, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris.

CAPÍTOL 2. DELS NOMENAMENTS

Article 7
El Ple de la Corporació podrà conferir els nomenaments de:
-Fill predilecte
-Fill adoptiu
-Membre honorari de la Corporació

Article 8



Amb els nomenaments es premiaran els mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que concórreguen en els
guardonats.

Article 9
Els nomenaments de membres honoraris de la Corporació no atorgaran, en cap cas, facultats per a intervindre
en el govern o en l’administració de la Corporació, però l’alcalde titular o l’Ajuntament podran encomanar-li
funcions representatives.

CAPÍTOL IV. ALTRES DISTINCIONS HONORÍFIQUES

Article 10
El Ple de la Corporació podrà designar una via pública, complex urbà o instal·lació municipal amb el nom
d’una  persona  vinculada  a  la  ciutat,  en  reconeixement  dels  seus  mereixements  especials  o  serveis
extraordinaris. El quòrum exigible serà, per als casos que es recullen en aquest article, la majoria simple. Per
a aquests casos, no serà imprescindible la designació d’instructor i secretari.

CAPÍTOL V. DEL PROCEDIMENT

Article 11
Els distintius i nomenaments s’atorgaran després d’haver tramitat l’expedient iniciat per decret d’Alcaldia, ja
siga  per  iniciativa  pròpia,  a  requeriment  d’una  tercera  part  dels  membres  que  integren  la  Corporació
municipal o com a resposta a una petició raonada per part d’entitats locals de prestigi reconegut.
En el decret d’iniciació es nomenarà el jutge instructor i secretari que l’hagen de tramitar.

Article 12
L’instructor de l’expedient ordenarà la pràctica de totes les proves i actuacions que conduïsquen a la precisió
dels mèrits de la persona proposada, i hi farà constar les diligències realitzades, tant si afavoreixen com si
perjudiquen la proposta inicial.

Article 13
Acabades  les  actuacions,  per  a  les  quals  es  fixa  un  termini  màxim d’un  mes,  l’instructor  formularà  la
proposta  de resolució i  remetrà l’expedient  de l’actuació a  la  Comissió Informativa de Benestar  Social.
Aquesta, després de fer-ne el dictamen, el remetrà al senyor alcalde, el qual, si fa seu el dictamen, sotmetrà
l’expedient al Ple de la Corporació, que necessitarà el vot favorable de la majoria absoluta legal de membres
de  la  Corporació  perquè  es  valide  l’acord  que,  en  sessió  extraordinària,  s’adopte  per  a  atorgar  els
corresponents distintius o nomenaments.

Article 14
L’Ajuntament crearà un llibre d’honor de distincions i nomenaments on s’inscriuran els atorgats.

Article 15
La  concessió  de  les  distincions  i  nomenaments  seran  entregats  preferentment  a  la  sala  de  sessions  de
l’Ajuntament i comptarà amb l’assistència del Ple de la Corporació i d’aquelles autoritats i representacions
que es consideren pertinents. Segons les circumstàncies de casa cas, es poden entregar en un lloc diferent
d’aquest.

Article 16
Després  de  tramitar  l’expedient,  que  s’instruirà  amb  les  mateixes  característiques  i  garanties  que
l’atorgament de l’honor o distinció, la Corporació podrà revocar l’acte de concessió a la persona guardonada
si aquesta modifica tan profundament la seua conducta anterior que els seus actes posteriors el fan indigne de
figurar entre els guardonats.

Disposició final



Aquest  reglament,  que  consta  de  setze  articles  i  una  disposició  final,  entrarà  en  vigor  una  vegada
l’Ajuntament  l’aprove  definitivament  i  se’n  publique  el  text  íntegrament  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província.


