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Secció I. Disposicions generals
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

1674

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d'honors i distincions del Consell Insular de
Mallorca

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada dia 8 de febrer de 2018, va acordar:
1. Aprovar definitivament la modificació del Reglament d’honors i distincions del Consell de Mallorca.
2. Publicar el text íntegre de lla modificació del Reglament d’honors i distincions del Consell de Mallorca en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, el qual s’incorpora com a annex a aquest acord.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de publicar
aquest acord. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No
obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

Palma, 12 de febrer de 2018

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/21/1001389

el secretari general,
(decret de 17 de juliol de 2015, BOIB núm 114, de 28 de juliol de 2015)
Jeroni M. Más Rigo
ANNEX
REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
CAPÍTOL I
Objecte i classes d’honors i distincions
Article 1
Amb la finalitat de premiar mèrits especials, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris a Mallorca o al Consell Insular, la institució
insular, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 189, i següents, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, crea les distincions honorífiques següents:
1. La medalla d’Honor i Gratitud de l’Illa de Mallorca
2. Fill/a Predilecte/a de l’Illa de Mallorca.
3. Fill/a Adoptiu/va de l’Illa de Mallorca.
4. Diploma de Serveis Honorífics.
5. Premis Jaume II
Article 2
No poden atogar-se els honors i les distincions esmentats en l’article anterior a membres de la corporació mentre exerceixin el càrrec.
Article 3
1. La medalla d’Honor i Gratitud de l’Illa de Mallorca presentarà, a l’anvers, l’escut de Mallorca, orlat amb la llegenda: «Consell de
Mallorca». Al revers, hi anirà el nom de la persona premiada i l’any de la concessió.
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2. El detall particularitzat de la medalla és el que figura en el disseny que s’adjunta al Reglament.
3. La medalla pot concedir-se tant a persones individuals com a corporacions i entitats col·lectives públiques o privades.
Article 4
1. El nomenament de Fill/a Predilecte/a de l’Illa de Mallorca només es pot atorgar a les persones que hi han nascut.
2. El nomenament de Fill/a Adoptiu/va recaurà, si és el cas, a favor de persones no nascudes a l’illa.
3. Per concedir els títols de Fill/a Predilecte/a i Fill/a Adoptiu/va cal, sempre, la concurrència de mèrits d’excepcional qualitat, i han de
constar en pergamí.
Article 5
1. El Diploma de Serveis Honorífics ha de servir per recompensar el personal funcionari o laboral que s’hagi distingit en el compliment dels
seus serveis a la corporació i té caràcter vitalici.
2. Serà rectangular i contindrà una llegenda al·lusiva al càrrec i a la categoria de la persona premiada i la data de l’acord per atorgar-lo. A
l’encapçalament hi ha d’haver l’escut de Mallorca i, al peu, la firma del president o presidenta i del secretari o secretària general de la
corporació.
3. Les distincions esmentades, només es poden concedir al personal una vegada finalitzada de forma definitiva la relació amb el Consell, per
jubilació o a títol pòstum.
Article 6
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1. Els premis Jaume II, amb la finalitat de reconèixer a persones o entitats que han actuat de manera destacada per promocionar els símbols,
els referents històrics o el nom de Mallorca. S’han de lliurar a les persones físiques i jurídiques que hagin destacat, durant l’any natural
anterior, en els mèrits objecte de la distinció.
2. Els premis Jaume II consistiran en una insígnia de plata amb l’escut del Consell de Mallorca amb la llegenda «Premi Jaume II» i l’any de
concessió. A més a més, s’ha de lliurar un diploma personalitzat en el qual han de figurar els mèrits reconeguts per concedir-lo.
CAPÍTOL II
Procediment
Article 7
1. La concessió dels honors i les distincions a què es refereix aquest Reglament, requereix un expedient previ que s’ha de promoure per acord
de la corporació o per resolució del president o presidenta.
2. Decidida l’obertura de les actuacions, el president o presidenta ha de nomenar un instructor de l’expedient entre els consellers, l’assistirà el
secretari o secretària general de la corporació o el funcionari que aquest designi.
3. El Consell Insular de Mallorca ha d’habilitar el format oportú de participació per rebre les propostes de la ciutadania i dels ajuntaments de
Mallorca sobre persones o entitats candidates al premis.
4. En les actuacions, s’han de fer constar les informacions adients sobre la persona o l’entitat que es vol premiar, i s’hi han d’incloure tots els
documents que es considerin d’interès.
5. Enllestida la documentació, la persona que ho instrueix ha de fer la proposta oportuna que s’ha de sotmetre a la Comissió Informativa
competent, i amb el dictamen que emeti, si és favorable, al Ple. Si no ho és, el president o presidenta pot resoldre ampliar les diligències o
arxivar sense més tràmits l’expedient.
6. La concessió dels honors i les distincions a què es refereix aquest Reglament, requereix l’acord del Consell que s’ha d’adoptar per majoria
de les tres quartes parts del nombre legal de membres que en formen part.
Article 8
1. El president o presidenta de la corporació lliurarà les distincions atorgades a les persones premiades.
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2. Si el president o presidenta no decideix una altra cosa, el lliurament tindrà lloc al Palau del Consell amb la solemnitat apropiada.
Article 9
1. La Secretaria General ha de portar un Llibre de Registre dels honors i les distincions concedits d’acord amb aquest Reglament.
2. El Llibre ha d’anar foliat i diligenciat amb les firmes del president o presidenta i del secretari o secretària general, i s’ha de separar en
tantes seccions com classes d’honors o distincions es pugin concedir.
3. En cada secció del Llibre hi ha de constar, per ordre cronològic: els noms de les persones o entitats a les quals s’ha conferit l’honor o la
distinció; la data de la decisió i de la imposició o del lliurament, i una casella per a observacions en la qual s’han d’anotar les particularitats
que es considerin d’interès.
Article 10
El Consell Insular de Mallorca, seguint amb la tradició de la institució, pot crear una galeria de retrats de fills/es predilectes i adoptius/ves de
Mallorca.
Article 11
En tot el que no preveu aquest Reglament, s’ha d’aplicar el que disposa la legislació sobre règim local.
Disposició derogatòria
A l’entrada en vigor d’aquest Reglament, queda derogat el Reglament dels Premis Jaume II de la Diada de Mallorca, aprovat pel Ple de la
corporació en sessió de 17 de juliol de 2006.
No obstant això, es mantenen vigents els drets adquirits que pertoquin.
Disposició final
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Aquest Reglament entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de la de les Illes Balears.
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