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REGLAMENT ESPECIAL D'HONORS I DISTINCIONS

Títol primer.- Les distincions honorífiques i les condecoracions
Article 1r.- Pel present Reglament es regula la concessió de distincions honorífiques i condecoracions
que, per a premiar els mèrits especials, beneficis assenyalats i serveis extraordinaris prestats a la ciutat
de Borriana, poden ser atorgades per l'Ajuntament, fent ús de la seua representació de la ciutat. Són les
següents:
- Distincions honorífiques
- fill predilecte de Borriana
- fill adoptiu de Borriana
- Condecoracions
- medalla de la ciutat de Borriana
Art. 2.- En cap cas aquestes distincions i condecoracions comporten cap dret econòmic o
administratiu.

Títol segon.- Dels nomenaments de fill predilecte de Borriana i fill adoptiu de Borriana
Art. 3.- El títol de fill predilecte de Borriana només pot concedir-se a les persones que, havent nascut a
Borriana, tinguen mèrits, prestigi ferm i ampli que impliquen un vertader reconeixement col·lectiu i
que hagen contribuït a la millora i progrés de la ciutat de Borriana.
Art. 4.- El títol de fill adoptiu de Borriana s'atorga als que, havent nascut fora de Borriana,
posseïsquen els mèrits i circumstàncies especificades en l'article anterior.
Art. 5.- Tant el nomenament de fill predilecte com el de fill adoptiu poden fer-se a títol pòstum,
sempre que en el difunt hagen concorregut els mereixements abans assenyalats.
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Art. 6.- El caràcter excepcional d'aquestes distincions imposa un fort sentit restrictiu en el seu
atorgament, per la qual cosa els títols de fill predilecte i fill adoptiu no poden excedir la quantitat de
cinc, llevat que circumstàncies excepcionals obligaren a sobrepassar-los, la qual cosa, en tot cas,
exigeix acord especial d'Ajuntament, adoptat per unanimitat dels membres de la corporació.
Art. 7.- En el còmput per a considerar els límits anteriorment fixats només s'han de tenir en compte les
personalitats amb existència real que el posseïsquen.
Art. 8.- No es poden nomenar nous fills predilectes o adoptius mentre existisquen en vida el nombre
d'assenyalats anteriorment.
Art. 9.- La concessió del títol s'ha d'acreditar fefaentment mitjançant placa a aquest efecte, en la qual
s'ha de recollir l'acord plenari pel qual es concedeix l'esmentat títol i el text de la qual s'ha de realitzar
en les dues llengües de la Comunitat Valenciana.
Art. 10.- L'entrega dels títols de fill predilecte o adoptiu de Borriana, l'ha d'efectuar l'Alcaldia,
presidint una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament.

Títol III.- De les condecoracions: medalla de la ciutat
Art. 11.- La medalla de la ciutat de Borriana té el caràcter de condecoració municipal.
Art. 12.- Aquesta medalla pot atorgar-se als borrianencs de naixement, als veïns de Borriana i a les
personalitats nacionals o estrangeres a fi de recompensar els mèrits que s'han contret per treballs
ostensibles en favor de la ciutat, ja siguen en benefici de la riquesa, ja siguen en altres esferes de les
activitats ciutadanes, la constància i laboriositat dels quals en l'exercici de les seues funcions, siguen
aquestes gratuïtes o retribuïdes, hagen afavorit d'una manera notòria i evident el progrés i
desenvolupament de Borriana.
Art. 13.- La medalla de la ciutat pot concedir-se tant a persones físiques com jurídiques com a
reconeixement dels serveis i mèrits prestats.
Art. 14.- La concessió de la medalla de la ciutat a persones físiques pot realitzar-se a títol pòstum.
La concessió de la medalla de la ciutat implica el dret d'ús, en qualsevol acte públic, per la
persona a qui es va atorgar.
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Si la concessió de la medalla de la ciutat es realitza a favor d'alguna persona jurídica o entitat,
comporta el dret de col·locar-la en la seua bandera, estendard o ensenya.
Art. 15.- La medalla de la ciutat presenta les característiques següents: ha d'anar subjecta per un
passador del mateix metall a un cordó de color daurat. La medalla ha de tenir forma circular i ha de
figurar en l'anvers l'escut de la ciutat (en camp atzur, tres corones reials obertes d'or, mal ordenades i
per timbre una corona reial oberta) i en el revers el plànol de la ciutat del segle XVI.
Art. 16.- L'entrega de la medalla de la ciutat, l'ha de realitzar l'Alcaldia, presidint una sessió
extraordinària del Ple de l'Ajuntament.
Títol IV.- Del procediment per a les concessions
Art. 17.- El procediment per a la concessió de les distincions i condecoració que s'estableixen en el
present Reglament pot iniciar-se mitjançant proposta subscrita per la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
Art. 18.- Tota proposta ha de fonamentar-se en fets concrets que justifiquen mèrits proporcionats a la
importància de la distinció o condecoració la concessió de la qual es pretenga, sense que siguen
admissibles consideracions de caràcter general.
Art. 19.- Presentada la proposta d'acord amb el que disposa l'article 18, s'ha d'iniciar l'expedient.
A aquest efecte l'Alcaldia Presidència ha de nomenar un regidor com a instructor de
l'expedient, el qual ha d'estar assistit d'un secretari nomenat entre el personal funcionari de
l'Ajuntament.
L'instructor ha de practicar totes les informacions, proves i diligències que estime convenients a
fi que puguen ponderar-se justificadament els mereixements de la persona o entitat proposada, havent
de fer constar fefaentment els serveis, fets o actuacions que motiven la concessió de la distinció o
condecoració de què es tracte.
Art. 20.- L'instructor pot interessar el dictamen, opinió o assessorament d'altres persones, entitats,
empreses, organismes o corporacions per tal de completar tots els elements de judici que requerisca el
cas.
Art. 21.- Les propostes de concessió de la condecoració i les distincions han de ser resoltes per
l'Ajuntament dins del termini d'un any des que s'inicia la incoació de l'expedient. Transcorregut
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l'expressat termini sense que haja estat resolt pel Ple de l'Ajuntament, s'entén que la corporació ha
desistit d'això.
Art. 21.- Ultimat l'expedient, s'ha de passar a la comissió informativa a la qual, en funció de la
matèria, corresponga l'emissió de dictamen, i aquesta, examinat l'expedient, ha de proposar la
concessió o denegació de la distinció de què es tracte al Ple de l'Ajuntament.
Art. 22.- És necessari el vot favorable dels dos terços del nombre legal de membres de la corporació
per a la concessió de les distincions i condecoració regulades en el present Reglament.
Art. 23.- Els serveis de Secretaria han de formalitzar, a l'efecte de la seua constància, relació detallada
de totes i cada una de les distincions atorgades que, contingudes en l'article primer d'aquest Reglament,
s'hagen concedit.
Art. 24.- El present Reglament ha d'entrar en vigor, una vegada aprovat definitivament per
l'Ajuntament i publicat el seu text complet en el Butlletí Oficial de la Província, transcorregut el
termini previst en l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Borriana, 13 de maig de 1998

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que el text del REGLAMENT ESPECIAL D'HONORS I
DISTINCIONS que antecedeix, ha sigut publicat, després de ser aprovat definitivament, en el Butlletí
Oficial de la Província, núm. 134, de 7 de novembre de 1998.
El secretari
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