REGLAMENT DE DISTINCIONS HONORIFIQUES DEL M.I. AJUNTAMENT DE COCENTAINA ("El
Comtat"/Alacant).
ÚLTIMA PUBLICACIÓ BOP ALACANT
PREÀMBUL:
L'Ajutament de Cocentaina, en el seu desig de manifestar de manera pública la seva gratitut i
reconeiximent pels serveis extraordinaris i treballs destacats en l'aspecte cultural, cientific, esportiu, artístic,
professional, social, etc. prestats a la Vila Comtal de Cocentaina per contestans o nou vinguts, valencians,
espanyols o extranjers, tant individual com col.lectivamente, descriu mijançant el següent Reglament la
concessió de Condecoracions, Honors i Distincions.
CAPITOL I.: TITOLS, HONORS, DISTINCIONS I CONDECORACIONS.
ART.1.- Els Títols, Honors, Distincions i Condecoracions, que amb caràcter general arreplega el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, articles 189, 190 i 191, que
podrà conferir des d'ara l'Ajuntament de Cocentaina, per a premiar especials mereiximents, destacats mèrtis
o serveis relevants personals o col.lectius en favor de la Comtal Vila de Cocentaina, seràn els següents:
1.1.- Títol de Fill Predilecte.
1.2.- Titol de Fill Adoptiu.
1.3.- Entrega de les Claus de la Vila Comtal de Cocentaina.
1.4.- Concessió de la Insignia de la Vila Comtal de Cocentaina en els seus distints graus.
CAPITOL II.: TITOL DE FILL PREDILECTE I ADOPTIU.
ART. 2.- El Títol de Fill Predilecte podrà recaure en aquelles persones naixcudes a Cocentaina , que
per les seves destacades qualitats personals o mèrits assenyalats en benefici, millora o honor de la Vila
siguen motiu d'un verdater reconeiximent popular per haver guanyat un alt prestigi i consideració general.
ART. 3.- El Títol de Fill Adoptiu podrà recaure en aquelles persones no naixcudes a Cocentaina , que
per les seves destacades qualitats personals o mèrits assenyalats en benefici, millora o honor de la Vila
siguen motiu d'un verdater reconeiximent popular per haver guanyat un alt prestigi i consideració general.
CAPITOL III.: CLAUS DE LA COMTAL VILA DE COCENTAINA.
ART 4.- La concessió d'aquesta distinció representa la particular consideració que la localitat,
representada per la seva Corporació Municipal, otorga a personalitats altament qualificades que per primera
vegada visiten la Vila, sense que açó supose dret especial qualsevol. Per a aquesta clase de distinció no hi
haurà cap limitació.
CAPITOL IV.: INSIGNIA DE LA VILA DE COCENTAINA.
ART. 5.- Crear la Insígnia com a expresió d'agraïment i reconeiximent cap a persones i col.lectius,
instituint-se els següents graus:
- Insígnia d'Or.
- Insígnia d'Argent.
- Insígnia de Bronze.
- Corbatí, que es concedirà a Associacions, Institucions i Col.lectivitats per a que les ostenten en
Banderes, Senyeres, Estandarts o guions.
ART. 6.- Les insígnies d'Or, Argent i Bronze, podràn otorgarse a personalitats espanyoles,
valencianes, contestanes o extranjeres, així com a entitats que pels seus serveis en favor de la Vila siga
necessari oferir-los testimoni permanent d'agraïment. Es tindràn en compter els mèrits i serveis així com
l'importància de la llavor realitzada i les particulars circumstàncies de la persona objecte de la condecoració
proposada, conferint preferència més que al nombre a la qualitat dels mereiximents.
ART. 7.- Les insígnies de la Vila Comtal de Cocentaina podrà concedirse a títol individual o col.lectiu
conferint dret al condecorat a que fassa ús d'aquest en qualsevol acte públic i per descontat en aquells
organitzats pel M.I. Ajuntament als que resulte convidat.
CAPITOL V.: CONSELL ASSESSOR DE CONDECORACIONS.

ART. 8.- Totes les propostes d'anomenaments es faran al Plé del M.I. Ajuntament de la Comtal Vila
de Cocentaina, a proposta del Consell Assessor per a la concessió de Condecoracions i Distincions que
l'integraran els següents membres:
- L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Cocentaina.
- Un Regidor de cada partit polític en representació a l'Ajuntament, designat pel Plé Municipal
d'entre el seus membres, anomenaments que tindrà igual durada que la llegislatura, seïent renovables a
judici d'aquell, cessant l'anomenat que deixe de pertanyer al Consistori.
ART. 9.- Actuarà de Secretari del Consell el propi de la Corporació o persona en qui aquest delegue.
ART. 10.- El Consell podrà presentar sugerències a la Corporació en tot el que es refereixca a les
matèries objecte d'aquest Reglament.
ART. 11.- A proposta del Consell Assessor, es podrà reunir una vegada cada quatre anys en
representació de persones que compten amb qualsevol de les distincions que contempla aquest Reglament,
en nombre, data i manera que l'Ajuntament estime oportú, reunió que aprofitarà per a mantenir contactes
amb les persones anomenades amb el fí de canviar impresions, formular sugeriments i proposar la
realitzación de gestions a actes en pro de la localitat.
CAPITOL VI.: DE LA CONCESSIO.
ART. 12.- Totes les Distincions tindràn un caràcter exclusivamente honorífic, sense que otorguen cap
dret administratiu o económic.
ART. 13.- La concessió de tota Condecoració requerirà l'instrucció del corresponent expedient, en el
que es justificarà, de manera degudament raonada i eficient , l'otorgament de la distinció d'aquest tracte.
L'expedient s'iniciarà amb la corresponent proposta degudament fonamentada, efectuada pel propi
Consell, amb acord al efecte. El Consell es reunirà per a tractar, examinar i practicar totes quantes
diligències precise per a l'averiguació i comprovació del mèrits o serveis prestat a la localitat.
ART. 14.- Una vegada instruir i examinat l'expedient, s'elevarà a la Comissió Informativa de Règim
Intern per tal de que estenga el seu parer i trasl.lade la proposta al Plé de la Corporació per a la concessió o
denegació definitiva de la distinció interesada.
ART. 15.- Les concessions de les diferents distincions es tractaran en Plé Extraordinari.
ART. 16.- Després de passar-ne sis mesos des de l'inici de l'expedient, si aquest no fou resolt,
s'entendrà que l'Ajuntament a dessistit de la seva concessió.
CAPITOL VII.: DISPOSSICIONS DE CARACTER GENERAL.
ART. 17.- Donat la significació de les Distincions no es deurà prodigarse en excés la seva concessió,
limitant-les el més possible, bé per nombre o period de temps, amb la finalitat d'establit prestigi.
ART. 18.- Els límits per a la concessió de condecoracions a les que es fà referència no afectaràn de
cap manera a les que es considere que han de concedirse a les personalitats extranjeres.
ART. 19.- Quedaràn exentes de l'instrucció d'expedient, aquelles distincions que vinguen mijançant
escrit exprés de l'Alcaldía amb exposició de motius de concessió, dirigit a l'Ajuntament Plé, previ informe
favorable de la Comissió Informativa de Règim Intern, quant per exigències de temps així procedeixca.
CAPITOL VIII.: DISPOSSICIONS ADICIONALS.
ART. 20.- Es procedeix a la creació del LLIBRE D'OR DEL M.I. AJUNTAMENT DE LA VILA COMTAL
DE COCENTAINA, per a que les personalitats que visiten l'Ajuntament deixen rubricat el seu pas per la
Casa Consistorial.
ART. 21.- L'Ajuntament de Cocentaina podrà otorgar el Premio "9 d'Octubre", que es concedirà el Dia
de la Comunitat Valenciana a persones, col.lectius o institucions que tinguen una activitat de gran valia i
reconeiximent per a la Comtal Vila de Cocentaina.
DISPOSSICIO TRANSITORIA.:
Quantes personalitats o entitats s'encontren en l'actualitat en possesió de qualsevol de les
distincions que son matèria d'aquest Reglament continuaran en el disfrut i ús de les mateixes amb tots els
drets, honors i prerrogatives.

DISPOSSICIO DARRERA.:
Tots els acords i sistemes de procediment existents quedaràn expresament derogats amb la
vigència d'aquest Reglament, amb el manteniment dels drets dels condecorats amb posterioritat.
Amb la periodicitat que s'estime s'actualitzarà el Registre de les Condecoracions otorgades,
assenyalant com a periodicitat màxima la pròpia de cada anualitat.
Una vegada complimentats els tràmites legals escaïents, aquest Reglament encetarà el seu
período de vigència a partir de la seva publicació íntegra al Bul.letí Oficial de la Província d'Alacant."

