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En Ana Vanesa Mas i González, Portaveu
de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funci
de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació

El Reglament Municipal per a la Concessió d'honors i distincions de l'Excm. Ajuntament de 
Crevillent té entre altres finalitat
d'aquelles persones que amb caràcter voluntari i altruista presten serveis per la comunitat. La 
modificació d'este Reglament en 2006 va significar la inclusió d'estes distincions anomenades 
"Menció Especial al Mèrit Civil" per a reconéixer el treball que organitzacions com l'Assemblea 
Local de Creu Roja i l'Agrupació Local de voluntaris de Protecció Civil desenvolupen a la nostra 
població amb una trajectòria lloable. És així com cada any s'entreguen 
part de la institució en senyal d'este reconeixement.

El Reglament Municipal ha sofert diferents modificacions al llarg del seu recorregut, no 
debades compta la majoria de les seues distincions en la incorporació d'estes al Reglame
1977, com la que acabem de relatar de 2006. És necessari, aleshores, dotze anys després que la 
seua revisió ens porte a millorar i adaptar
temps. Per tant en ànim d'actualitzar dit reglament és
l'ampliació d'estes distincions a la resta del cos social i associatiu crevillentí.

El següent canvi pretén harmonitzar les distincions d'acord a com anaven fent
eixamplant la possibilitat d'incloure en elles 
nombrosos han pogut ser els casos on s'ha encarnat en individus de la nostra localitat les 
atribucions característiques que es corresponen amb el "mèrit civil". La modificació no ha de 
comportar la deslegitimació ni l'extensió il·limitada d'estos honors, és per este motiu que 
l'augment de distincions el proposem limitat però sense perdre, si escau, la possibilitat de seguir 
premiant als membres de les associacions tradicionals si donat cada cas la corporació 
considerara de meréixer. 

Per estos motius, vist l'article 189 del Reglament d'Organització i Funcionament de les 
Corporacions Locals de 28/11/1986 que estableix que les Corporacions Locals podran acordar la 
creació de medalles, emblemes, condecoracions 
especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris.

Vist l'article 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, que estableix el procediment per a l'aprovació i 
modificació d'Ordenances Municipals.

D'acord amb estos antecedents es proposa al Plenari la modificació del Reglament 
Municipal per a la Concessió d'Honors i Distincions de l'Excm. Ajuntament de Cr
els següents termes: 

 

MOCIÓ-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
municipal d’honors i distincions  

Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funci

eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació

El Reglament Municipal per a la Concessió d'honors i distincions de l'Excm. Ajuntament de 
Crevillent té entre altres finalitats la de reconéixer, destacar i premiar anualment la tasca 
d'aquelles persones que amb caràcter voluntari i altruista presten serveis per la comunitat. La 
modificació d'este Reglament en 2006 va significar la inclusió d'estes distincions anomenades 

Especial al Mèrit Civil" per a reconéixer el treball que organitzacions com l'Assemblea 
Local de Creu Roja i l'Agrupació Local de voluntaris de Protecció Civil desenvolupen a la nostra 
població amb una trajectòria lloable. És així com cada any s'entreguen estos reconeixements per 
part de la institució en senyal d'este reconeixement. 

El Reglament Municipal ha sofert diferents modificacions al llarg del seu recorregut, no 
debades compta la majoria de les seues distincions en la incorporació d'estes al Reglame
1977, com la que acabem de relatar de 2006. És necessari, aleshores, dotze anys després que la 
seua revisió ens porte a millorar i adaptar-nos de la millor manera possible a les casuístiques dels 
temps. Per tant en ànim d'actualitzar dit reglament és que exposem les mesures a debat per a 
l'ampliació d'estes distincions a la resta del cos social i associatiu crevillentí.

El següent canvi pretén harmonitzar les distincions d'acord a com anaven fent
eixamplant la possibilitat d'incloure en elles no només a les ja nomenades associacions, ja que 
nombrosos han pogut ser els casos on s'ha encarnat en individus de la nostra localitat les 
atribucions característiques que es corresponen amb el "mèrit civil". La modificació no ha de 

mació ni l'extensió il·limitada d'estos honors, és per este motiu que 
l'augment de distincions el proposem limitat però sense perdre, si escau, la possibilitat de seguir 
premiant als membres de les associacions tradicionals si donat cada cas la corporació 

Per estos motius, vist l'article 189 del Reglament d'Organització i Funcionament de les 
Corporacions Locals de 28/11/1986 que estableix que les Corporacions Locals podran acordar la 
creació de medalles, emblemes, condecoracions i altres distintius honorífics, a fi de premiar 
especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris. 

Vist l'article 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, que estableix el procediment per a l'aprovació i 
modificació d'Ordenances Municipals. 

D'acord amb estos antecedents es proposa al Plenari la modificació del Reglament 
Municipal per a la Concessió d'Honors i Distincions de l'Excm. Ajuntament de Cr

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ “Modificació del reglament 
municipal d’honors i distincions” 

 

’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent: 

El Reglament Municipal per a la Concessió d'honors i distincions de l'Excm. Ajuntament de 
s la de reconéixer, destacar i premiar anualment la tasca 

d'aquelles persones que amb caràcter voluntari i altruista presten serveis per la comunitat. La 
modificació d'este Reglament en 2006 va significar la inclusió d'estes distincions anomenades 

Especial al Mèrit Civil" per a reconéixer el treball que organitzacions com l'Assemblea 
Local de Creu Roja i l'Agrupació Local de voluntaris de Protecció Civil desenvolupen a la nostra 

estos reconeixements per 

El Reglament Municipal ha sofert diferents modificacions al llarg del seu recorregut, no 
debades compta la majoria de les seues distincions en la incorporació d'estes al Reglament de 
1977, com la que acabem de relatar de 2006. És necessari, aleshores, dotze anys després que la 

nos de la millor manera possible a les casuístiques dels 
que exposem les mesures a debat per a 

l'ampliació d'estes distincions a la resta del cos social i associatiu crevillentí. 

El següent canvi pretén harmonitzar les distincions d'acord a com anaven fent-se però 
no només a les ja nomenades associacions, ja que 

nombrosos han pogut ser els casos on s'ha encarnat en individus de la nostra localitat les 
atribucions característiques que es corresponen amb el "mèrit civil". La modificació no ha de 

mació ni l'extensió il·limitada d'estos honors, és per este motiu que 
l'augment de distincions el proposem limitat però sense perdre, si escau, la possibilitat de seguir 
premiant als membres de les associacions tradicionals si donat cada cas la corporació ho 

Per estos motius, vist l'article 189 del Reglament d'Organització i Funcionament de les 
Corporacions Locals de 28/11/1986 que estableix que les Corporacions Locals podran acordar la 

i altres distintius honorífics, a fi de premiar 

Vist l'article 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, que estableix el procediment per a l'aprovació i 

D'acord amb estos antecedents es proposa al Plenari la modificació del Reglament 
Municipal per a la Concessió d'Honors i Distincions de l'Excm. Ajuntament de Crevillent en 

Modificació del reglament 



   
  Ajuntament 
 de Crevillent 

 
1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Municipal 

d'honors i distincions de l'Excm. Ajuntament de Crevillent en estos termes:
 
L'article 19 es modifica amb el següent contingut final:
 
19.1- Es crea la "Menció Especial al Mèrit Civil" com a distinció que, amb caràcter 
anual, concedirà l'Ajuntament de Crevillent a les persones escollides per la 
corporació d'acord amb la proposta elevada per la Junta de Portaveus per majoria 
simple. Les persones seran escollides per haver
la seua dedicació o mèrits extra
caràcter voluntari en benefici de la societat amb un màxim de 3 persones per 
anualitat, sent només traspassada esta xifra amb caràcter extraordinari sent 
justificada la decisió per la Junta de Portaveus de man
Junta de Portaveus dels candidats es podrà fer pels mateixos components de la 
Corporació Municipal, per registre per part de les associacions inscrites en l'àmbit 
local o per registre per part de grup de particulars empadronats
elles proposicions degudament acompanyades de justificació. L'elecció d'estes 
persones haurà de ser ratificada pel Plenari.
 
19.2- La distinció consistirà en un pergamí on
que inspira dita elecció. Així com el pin de l'escut de plata de la Vila, que serà 
entregat al premiat junt amb el pergamí en un acte públic per l'Alcalde
 

2. Trameteu l'anunci al B.O.P., perquè en el termini de trenta dies hàbils, qualsevol 
interessat puga examinar l'
reclamacions i suggeriments que estime oportú. Transcorregut dit termini sense que 
s'haguera presentat cap reclamació, l'acord inicial esdevindrà en definitiu.

Vots A FAVOR  11 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  10 (PP - NO ADSCRITA

 
Aprovar inicialment la modificació del Reglament Municipal 
d'honors i distincions de l'Excm. Ajuntament de Crevillent en estos termes:

L'article 19 es modifica amb el següent contingut final:

Es crea la "Menció Especial al Mèrit Civil" com a distinció que, amb caràcter 
l'Ajuntament de Crevillent a les persones escollides per la 

corporació d'acord amb la proposta elevada per la Junta de Portaveus per majoria 
simple. Les persones seran escollides per haver-se destacat de manera especial per 
la seua dedicació o mèrits extraordinaris demostrats en una activitat o fet de 
caràcter voluntari en benefici de la societat amb un màxim de 3 persones per 
anualitat, sent només traspassada esta xifra amb caràcter extraordinari sent 
justificada la decisió per la Junta de Portaveus de manera unànime. L'elevació a la 
Junta de Portaveus dels candidats es podrà fer pels mateixos components de la 
Corporació Municipal, per registre per part de les associacions inscrites en l'àmbit 
local o per registre per part de grup de particulars empadronats
elles proposicions degudament acompanyades de justificació. L'elecció d'estes 
persones haurà de ser ratificada pel Plenari. 

La distinció consistirà en un pergamí on se subscriga l'Acord i el motiu general 
ció. Així com el pin de l'escut de plata de la Vila, que serà 

entregat al premiat junt amb el pergamí en un acte públic per l'Alcalde

Trameteu l'anunci al B.O.P., perquè en el termini de trenta dies hàbils, qualsevol 
interessat puga examinar l'expedient en la Secretaria de l'Ajuntament i presentar les 
reclamacions i suggeriments que estime oportú. Transcorregut dit termini sense que 
s'haguera presentat cap reclamació, l'acord inicial esdevindrà en definitiu.

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA - C’S)  

NO ADSCRITA) 

 

Aprovar inicialment la modificació del Reglament Municipal per a la concessió 
d'honors i distincions de l'Excm. Ajuntament de Crevillent en estos termes: 

L'article 19 es modifica amb el següent contingut final: 

Es crea la "Menció Especial al Mèrit Civil" com a distinció que, amb caràcter 
l'Ajuntament de Crevillent a les persones escollides per la 

corporació d'acord amb la proposta elevada per la Junta de Portaveus per majoria 
se destacat de manera especial per 

ordinaris demostrats en una activitat o fet de 
caràcter voluntari en benefici de la societat amb un màxim de 3 persones per 
anualitat, sent només traspassada esta xifra amb caràcter extraordinari sent 

era unànime. L'elevació a la 
Junta de Portaveus dels candidats es podrà fer pels mateixos components de la 
Corporació Municipal, per registre per part de les associacions inscrites en l'àmbit 
local o per registre per part de grup de particulars empadronats a la localitat, totes 
elles proposicions degudament acompanyades de justificació. L'elecció d'estes 

subscriga l'Acord i el motiu general 
ció. Així com el pin de l'escut de plata de la Vila, que serà 

entregat al premiat junt amb el pergamí en un acte públic per l'Alcalde-President. 

Trameteu l'anunci al B.O.P., perquè en el termini de trenta dies hàbils, qualsevol 
expedient en la Secretaria de l'Ajuntament i presentar les 

reclamacions i suggeriments que estime oportú. Transcorregut dit termini sense que 
s'haguera presentat cap reclamació, l'acord inicial esdevindrà en definitiu. 

 

Crevillent, 17 d’abril de 2018 

 


