BUTLLETÍ OFICIAL

2 / 6 / 2009

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 131 / Pàg. 33

Administració Local

Campins, 25 de maig de 2009.
LAlcalde, Miquel Barnola i Catarineu.
022009017408
A

Campins
ANUNCI
El Ple de lAjuntament de Campins en sessió que es va celebrar el dia 3 de març de
2009 va aprovar inicialment el Reglament
dHonors i Distincions daquest Ajuntament.
Al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm.
67 de data 19 de març de 2009, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
23182 de data 19 de març de 2009 i al Diari
lActualitat del Baix Montseny del dia 13 de
març de 2009 es va publicar laprovació inicial de lesmentat Reglament, sotmetent-se a
informació pública per un termini de trenta
dies, durant els quals, no sha presentat cap
al·legació i/o suggeriment pels interessats. Per
tant lacord esmentat es considera aprovat
definitivament.
Així mateix es fa públic el text íntegre de
lesmentat Reglament, que sinsereix a continuació, amb ladvertiment que no entrarà en
vigor fins la publicació daquest als diaris oficials.
Contra la disposició esmentada, que esgota la via administrativa, els interessats poden
interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala daquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar des de lendemà de la data de la seva publicació. No
obstant això, shi pot interposar qualsevol
altre recurs si es considera procedent.
ANNEX 1. TEXT ÍNTEGRE DEL REGLAMENT
REGLAMENT DHONORS I DISTINCIONS DE
LAJUNTAMENT DE CAMPINS
Capítol I. Dels Honors de lAjuntament.
Article 1. Nomenaments i distincions.
Article 2. Destinataris.
Capítol II. Concessió dels títols de Fill predilecte i Fill adoptiu.
Article 3. Fill Predilecte i fill Adoptiu de
Campins.
Article 4. La màxima distinció municipal.
Article 5. Acord de la concessió de la
màxima distinció.
Capítol III. De la concessió de la medalla
de Campins.
Article 6. La medalla de Campins.
Capítol IV. Del procediment de concessió
dhonors.
Article 7. El lliurament.
Article 8. Sol·licitud datorgament.
Article 9. El procediment datorgament.
Article 10. La instrucció.
Article 11. El Registre dHonors i Distincions.
Capítol V. Dels símbols municipals.
Article 12. Els símbols municipals.
Article 13. Lús dels símbols municipals.

REGLAMENT DHONORS I DISTINCIONS
DE LAJUNTAMENT DE CAMPINS
CAPÍTOL I.

DELS HONORS DE LAJUNTAMENT

Article 1. Nomenaments i distincions
1. Els honors que lAjuntament podrà conferit per a premiar especials mereixements o
serveis extraordinaris prestats al poble, són
els següents:
a) Títol de fill predilecte.
b) Títol de fill adoptiu.
c) La medalla de Campins.
2. Les distincions assenyalades en el punt
anterior, són únicament honorífiques sense
que puguin generar cap tipus de dret econòmic ni administratiu.
Article 2. Destinataris
1. LAjuntament podrà concedir les distincions honorífiques a) i b) de larticle 1.1 únicament a persones físiques que compleixin
lestablert per aquest Reglament.
2. LAjuntament podrà concediries distincions honorífiques c) de larticle 1.1 a persones físiques o jurídiques, entitats. empreses o
col·lectius que compleixin lestablert per
aquest Reglament.
3. LAjuntament també podrà concedir les
distincions honorífiques a títol pòstum sempre que hagin transcorregut 5 anys de la seva
mort.
4. Les persones a les quals es concedeixen
aquests nomenaments, no tindran cap facultat per a intervenir al Govern ni Administració Municipal; Si bé, lAlcalde els podrà
encomanar funcions representatives quan
hagin dexercir-se fora del terme municipal.
5. No es podrà atorgar cap de les distincions honorifiques a les persones que ostentin càrrecs polítics a LAjuntament de Campins, mentre persisteixi aquesta circumstància; sens perjudici del que preveu el capítol
VI daquest Reglament.
CAPÍTOL 2. CONCESSIÓ DELS TÍTOLS DE FILL
PREDILECTE I FILL ADOPTIU

Article 3. Fill Predilecte i fill Adoptiu de
Campins
1. La concessió del títol de Filla Predilecta
o Fill Predilecte de la Vila de Campins és la
categoria més gran entre les distincions i
només pot recaure en persones nascudes al
Municipi, la trajectòria personal o professional de les quals mereixi la consideració i lagraïment oficial, en tant que hagi prestat serveis meritoris en làmbit públic o a la pròpia
col·lectivitat.
2. La concessió del títol de Filla Adoptiva
o Fill Adoptiu es podrà atorgar a persones
que, sense haver nascut a la Vila de Campins, compleixin les circumstàncies assenyalades en el paràgraf anterior, essent el procediment idèntic.
Article 4. La màxima distinció municipal
1. Els títols de Fill Predilecte i de Fill
Adoptiu, ambdós digual categoria, constitueixen la més gran distinció de lAjuntament, i per tant, la seva concessió es farà
sempre utilitzant criteris molt restrictius.

2. Els títols anteriors tindran caràcter Vitalici i, llevat dallò disposats lapartat 3 de larticle 12. del present Reglament, i una vegada
que shagin concedit tres. de cadascuna
dambdues categories, no podran conferirsen daltres, mentre visquin les persones afavorides, sempre que no es tracti dun cas
molt excepcional, que haurà de declarar-se
així per la Corporació, en sessió plenària i
per unanimitat.
3. Així mateix. lanterior limitació no regira quan els títols es concedeixin amb caràcter
pòstum, tal i com preveu lapartat 3 de larticle segon daquest Reglament.
4. Els Fills Predilectes i els fills Adoptius
seran membres nats del Consell del Poble.
5. Als actes oficials que celebri lAjuntament, ocuparan el lloc preferent que la Corporació Municipal assenyali.
6. Amb latorgament del títol de Fill Predilecte o Fill Adoptiu Campins satorga
automàticament la medalla del Municipi.
7. La persona aquí sigui atorgat el títol de
Fill Predilecte o Fill Adoptiu de Campins se li
podrà dedicar un monument, placa, sala, edifici, espai o via de Campins.
Article 5. Acord de concessió de la màxima
distinció
1. La concessió de Fill Predilecte i de Fill
Adoptiu, serà acordada per la Corporació
Municipal a proposta de lAlcaldia, amb el
vot favorable de les dues terceres parts dels
Regidors i cap vot en contra.
2. Acordada la concessió, la Corporació
Municipal designarà aquells dels seus membres, perquè, en representació de la mateixa.
Procedeixin al lliurament de la distinció.
CAPÍTOL III. DE LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE
CAMPINS

Article 6. La medalla de Campins
1. La medalla de Campins, és una recompensa municipal creada per a premiar mèrits
extraordinaris que concorrin en persones,
entitats o corporacions, tant nacionals com
estrangeres, per haver prestat serveis al poble
o dispensat honors a aquest.
2. La persona física que sigui guardonada
amb la medalla tindrà el tractament de Campinenc/Campinenca il·lustre.
3. La concessió de la medalla de Campins,
serà acordada per la Corporació Municipal a
proposta de lAlcaldia, amb el vot favorable
de les dues terceres parts dels Regidors.
CAPÍTOL IV. DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
DHONORS
Article 7. El lliurament
Les condecoracions atorgades seran objecte dun acte solemne de lliurament en la
forma que lAjuntament disposi.
Article 8. Sol·licitud datorgament
La sol·licitud datorgament de qualsevol
dels honors a que es refereix el present
Reglament podrà realitzar-la:
a) LAlcalde.
b) Cada un dels grups municipals amb
representació al Ple de lAjuntament.
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c) El recolzament popular del 30% dels
veïns i veïnes majors dedat de Campins.
Article 9. El procediment datorgament
1. La iniciació del procediment sefectuarà
mitjançant Decret dAlcaldia, bé per pròpia
iniciativa o bé per qualsevol dels casos previstos en aquest Reglament.
2. La concessió de qualsevol dels honors a
què es refereix aquest Reglament requerirà la
instrucció prèvia de lexpedient oportú que
serveixi per determinar els mèrits o les circumstàncies que aconsellin aquella concessió. Sexceptua daquesta formalitat el procediment relatiu al lliurament de la Medalla.
3. En el decret de lAlcaldia que iniciarà
lexpedient es designarà entre els Regidors i
Regidores, un instructor/a que socuparà de
la tramitació de lexpedient. Per a aquesta
tasca, linstructor/a podrà estar auxiliat per un
Secretari/ària.
Article 10. La instrucció
1. Linstructor/a practicarà totes les
diligències que cregui necessàries per investigar els mèrits de la persona proposada, podrà
sol·licitar informes i rebre declaració de persones o representants dentitats que puguin
subministrar dades, antecedents o referències
que condueixin a lesclariment dels mèrits.
2. Un cop duts a terme totes les diligències, linstructor/a haurà de formular una proposta motivada, que elevarà a lAlcaldia Presidència.
3. LAlcalde o Alcaldessa president/a,
podrà acordar lampliació de les diligències o
acceptar-ne plenament el dictamen i, en
aquest cas, sotmetre-ho al Ple de lAjuntament per tal que acordi la resolució que estimi procedent, en la forma que es disposa en
aquest Reglament. En cas dampliar les
diligències, aquestes es faran en el temps més
breu possible.
4. La concessió dels honors i distincions
que regula aquest Reglament serà competència del Ple de lAjuntament. Per tal que siguin
aprovats val la majoria absoluta.
5. No obstant el que disposa el paràgraf
anterior, en casos durgència que facin
impossible la convocatòria del Ple Municipal, lAlcalde o Alcaldessa podrà, mitjançant
una resolució motivada, atorgar la medalla
que consideri adient, i nhaurà dinformar al
primer Ple que se celebri.
Article 12. El Registre dHonors i Distincions
Municipals
1. Un extracte dels acords de la Corporació en que satorga qualsevol dels honors
esmentats sinscriurà en el llibre dhonor de
lajuntament.
2. A cadascuna de les seccions anteriors,
sinscriuran, per ordre cronològic de concessió, els noms i les circumstàncies de cada un
dels distingits.
3. LAjuntament podrà retirar les distincions que són objecte daquest Reglament, a
qualsevol persona, entitat o agrupació que
incorri en faltes que aconsellin aquesta mesura extrema, independentment de la data en
què shagin concedit. Laprovació de la reti-

rada es farà amb el mateix procediment amb
el que es va concedir la distinció.
Disposició derogatòria
Única
Deixar sense efecte qualsevol altres Reglaments que puguin existir sobre honors o
reconeixements de mèrits, essent aquest lúnic daplicació. No obstant els honors i les
distincions atorgats amb anterioritat a laprovació definitiva daquest reglament es consideraran vigents dacord amb la normativa per
la qual van ser concedits.
CAPÍTOL V. DELS SÍMBOLS MUNICIPALS
Article 13. Els símbols municipals
Els símbols municipals són lescut, la bandera i els anagrames.
Article 14. Lús dels símbols municipals
Sinclouran en diplomes, medalles a altres
referències que es cregui oportú.
Campins, 25 de maig de 2009.
LAlcalde, Miquel Barnola i Catarineu.
022009017435
A

Canovelles
ANUNCI SOBRE CONCESSIONS
DE DRETS FUNERARIS
Es fa públic que shan concedit en el transcurs del mes dabril de 2009, els següents
drets funeraris:
* Per Decret de lalcaldia núm. 679 de 15
dabril de 2009, al senyor José Santamaría
Bardají, per concessió de titularitat del
columbari C005-5.
* Per Decret de lalcaldia núm. 765 de 23
dabril de 2009, al senyor Pedro López Valverde, per concessió de titularitat del nínxol
1899-5è.
* Per Decret de lalcaldia núm. 766 de 23
dabril de 2009, a la senyora Isabel Quirante
Sola, per concessió de titularitat del nínxol
1891-2n.
* Per Decret de lalcaldia núm. 767 de 23
dabril de 2009, a la senyora Rosa Sánchez
Sánchez, per concessió de titularitat del nínxol 1890-1r.
Canovelles, 25 de maig de 2009.
LAlcalde-President, José Orive Vélez.
022009017657
A

Cardedeu
ANUNCI
La Junta de Govern local, a la sessió del
dia 12 de maig de 2009, va aprovar lActualització del Preu Públic per la utilització de la
Masia de Sant Hilari, pel que es fa pública la
part resolutiva de lesmentat acord:
Primer. - Aprovar el preu públic per a la
utilització de la Masia de Sant Hilari, fixant-

lo en la quantitat de noranta euros (90,00
EUR).
Segon. - Les associacions i entitats registrades en el Registre dEntitats de Cardedeu
podran utilitzar la Masia de forma gratuïta un
cop a lany, dipositant la fiança corresponent.
Tercer. - Les escoles públiques de Cardedeu podran disposar de la Masia de forma
gratuïta per realitzar activitats amb els alumnes, dipositant la fiança corresponent.
Quart. - Fixar en la quantitat de cent quaranta-tres euros (143,00 EUR) limport de la
fiança que sha de dipositar en el moment de
la sol·licitud.
Cinquè. - En cas que els interessats desisteixin de la seva petició, podran sol·licitar el
reintegrament de limport del preu dacord
amb les següents regles:
* Si el desistiment es presenta abans dun
mes de la data reservada, es procedirà al
reintegrament del 80% del preu abonat.
* Si el desistiment es presenta en el termini
comprès entre els quinze dies i el mes anterior a la data reservada, es procedirà al reintegrament del 60% del preu abonat.
El còmput dels terminis establerts es farà
dacord amb lestablert a lart. 48 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.
La fiança es retornarà en qualsevol cas.
Sisè. - El preu i la fiança anteriors seran
daplicació des del moment de la seva aprovació.
Setè. - Publicar aquest acord al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA per a general coneixement.
Cardedeu, 21 de maig de 2009.
LAlcaldessa, Calamanda Vila i Borralleras.
022009017420
A

Castellbell i el Vilar
ANUNCI
Anunci de lAjuntament de Castellbell i el
Vilar, sobre aprovació definitiva dun projecte dobres.
La Junta de Govern Local, en sessió de
data 24 de març de 2009, va adoptar els
següents acords:
Primer. - Desestimar íntegrament les
al·legacions presentades pel senyor Ferran
Valdés Berlanga contra laprovació inicial del
projecte dobra municipal ordinària denominat Projecte modificat denllumenat públic
del sector de la Riereta, en base als fonaments que sinclouen en la part expositiva
del present acord, i que es remeten a lexpedient tramitat per resoldre el recurs de reposició presentat en data 14 de novembre de
2008 contra laprovació definitiva del projecte dobra municipal ordinària denominat
Projecte denllumenat públic del sector de
la Riereta.
Segon. - Aprovar definitivament el projecte
dobra municipal ordinària denominat Pro-

