PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 6 I INCORPORACIÓ DE L'ARTICLE
12, AL REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE CASTELLÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
A fi de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats, serveis extraordinaris,
treballs valuosos en qualsevol dels aspectes cultural, científic, artístic, esportiu,
econòmic, professional, social, polític o aportacions singulars, la Diputació de Castelló
podrà conferir algunes de les recompenses honorífiques que el present reglament
articula.
L'atorgament d'honors permet a l'Administració establir àmbits relacionals
multidireccionals, conjugant l'exalçament públic de determinats comportaments i
valors individuals, amb les aspiracions col·lectives d'establir pautes exemplaritzants
que servesquen de model i inspiració en un context històric com el present, que
reclama de l'Administració que determine patrons de comportament que permeten
reconciliar la ciutadania amb els principis de conducta que un sistema social,
democràtic i ajustat a la llei requereix.
La modificació que es planteja en l'articulat dispositiu del reglament, es basa en una
triple aspiració.
En primer lloc, aclarir els procediments de tramitació, establint la possibilitat d'iniciar
l'expedient per mitjà de la interacció amb tot tipus d'entitats socials, incorporant en
conseqüència la societat civil al procés de gestació dels honors.
En segon lloc, incorporar en el procediment, un tràmit d'informació pública que òbriga
el procés participatiu a la ciutadania, que podrà aportar suggeriments a l'efecte de
determinar els mèrits per a obtindre el guardó.
I en tercer lloc, afig un últim article que permetrà la revocació del mèrit, en garantia que
els valors que es premien en el reglament, més enllà del fet singular de l'obtenció d'un
resultat, exigeix dels premiats que es constituesquen en garantia i estendard
exemplificant dels mèrits que se'ls atribueixen i els valors socials que això implica.
TEXT REFÓS DEL REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS EN QUÈ ES
MODIFICA L'ARTICLE 6 I S'AFIG L'ARTICLE 12.

ARTICLE 1r
Es crea per l' Excma. Diputació Provincial la Medalla de la Província a fi de premiar
extraordinaris i rellevants serveis prestats a la província, per persones individuals,
corporacions i entitats, ja siguen oficials o particulars.
ARTICLE 2n
La Medalla de la Província constarà de tres categories: or, plata i bronze.

ARTICLE 3r
La Medalla constarà d'un cercle del metall corresponent, d'un diàmetre de 50
mil·límetres, en l'anvers del qual aniran gravats en la part central l'escut de la
província, rodejat dels escuts dels nou partits judicials que la componen i en el revers,
un full de roure amb la inscripció “Diputació Provincial de Castelló” d'acord amb el
model adjunt.
La Medalla es portarà penjada al coll pendent d'una cinta de seda color carmesí.
Les corporacions i entitats usaran la medalla en forma de corbata per a les seues
banderes i estendards i dibuixada, gravada, pintada o brodada la Medalla en els
elements decoratius d'ús col·lectiu.
ARTICLE 4t
El valor de cada Medalla, siga quina siga la seua categoria, serà pagat per la
Diputació.

ARTICLE 5é
El nombre de medalles d'or concedides per cada corporació provincial no podrà ser
superior a 10; la de plata no podrà ser superior a 50 i la de bronze no tindrà cap
limitació.
Quan les medalles es concedesquen a una institució, organisme o entitat plurisubjectiva, sense especificar, s'entendrà la seua concessió a tots els que participen de
l'esmentada condició.
ARTICLE 6é
6.1
La concessió de la Medalla serà per acord adoptat per l'Excma. Diputació en Ple,
prèvia la instrucció del corresponent expedient en què s'acrediten els mèrits i serveis
prestats per la persona o entitat agraciada.
Per a la validesa de l'acord serà necessari majoria absoluta.
6.2
Amb motiu de la celebració del Dia de la Província, la Diputació Provincial de Castelló
podrà, en acte solemne, concedir l'Alta Distinció de la Diputació de Castelló, així com
quatre distincions de la Diputació de Castelló al mèrit esportiu, al mèrit de les arts, al
mèrit solidari i al mèrit innovador.
Tot això, sense perjudici que el Ple corporatiu, determine, amb motiu de l'inici de
l'expedient, un altre acte institucional per a formalitzar la concessió de les medalles.
L'Alta Distinció de la Diputació de Castelló, anirà acompanyada de l'entrega i
concessió de la Medalla d'Or de la Província. Així mateix, les distincions de la
Diputació de Castelló al mèrit esportiu, de les arts, solidari i innovador, comporten la
concessió i entrega de la Medalla de Plata de la Província.

6.3
El procediment per a atorgar aquestes distincions s'iniciarà amb la seua convocatòria
per part del Ple de la corporació.
La concessió de les distincions serà per acord adoptat per l'Excma. Diputació en Ple,
prèvia instrucció del corresponent expedient en què s'acrediten els mèrits, a proposta
de la Presidència, sotmetent-se aquesta a exposició pública en el Butlletí Oficial de la
Província i en la web de la Diputació de Castelló, per un termini de 10 dies naturals, a
l'efecte de presentar al·legacions o suggeriments, per quantes persones físiques o
jurídiques, en sentit ampli, pogueren tindre-hi interés, incorporant-s'hi a l'expedient de
referència permetent documentar l'acord plenari.
6.4
Seran aplicables per a les persones i entitats guardonades amb cada una de les
distincions, els honors i protocols que es contemplen per a cada una de les tipologies
de medalles equivalents.
ARTICLE 7é
Podrà també concedir la corporació provincial els títols de FILL o FILLA PREDILECTE
DE LA PROVÍNCIA, el que només recaurà en les persones que hagueren nascut a la
província de Castelló i el de FILL O FILLA ADOPTIU que es conferirà a favor de les
persones que hagen nascut fora d'aquesta província, qualsevol que siga la seua
naturalesa d'origen.
ARTICLE 8é
Per constituir els nomenaments assenyalats en l'article anterior, l'honor màxim de
quants pot atorgar la Diputació, la seua concessió requerirà circumstàncies de tan
pronunciada excepció, que només es concediran quan així ho reclamen vertaders
imperatius de justícia col·lectiva i no puga estimar-se la Medalla com a suficient
distinció per als mereixements que concórreguen en el guardonat.
ARTICLE 9é
Els títols de FILL O FILLA PREDILECTE O ADOPTIU, seran vitalicis i no podran
atorgar-se nous nomenaments mentres visquen cinc persones que els posseesquen.
ARTICLE 10
Per a la concessió dels títols a què fan referència els articles anteriors s'observaran les
formalitats que s'especifiquen en l'art. 6t i la credencial de nomenament anirà inscrita
en artístic pergamí en què a més dels noms i cognoms de la persona agraciada,
conste un resum dels fets, mèrits o serveis que han conduït a la concessió de la
distinció.
ARTICLE 11é
Les persones condecorades amb la Medalla podran col·locar-se el distintiu en
qualsevol acte públic.

Els fills i filles predilectes o adoptius i els investits de Medalla d'Or, gaudiran de
representació personal per dret propi i en lloc immediat a la corporació, en actes
oficials i en les solemnitats que la Diputació celebre.
ARTICLE 12é
Prèvia instrucció de l'expedient, el Ple corporatiu, podrà retirar les distincions en el cas
que s'acrediten demèrits que justifiquen aquesta mesura. Requerint-se majoria
absoluta per a l'adopció de l'acord.
Castelló, a 15 de desembre de 2014.

