BASES
CONCESSIÓ DE DISTINCIONS DE MÈRIT DE SERVEIS DISTINGITS
Bases de la cinquena convocatòria de la concessió de distincions de mèrit als
serveis distingits amb l’objectiu d’honorar persones o entitats en mèrits a la
labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el
prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.
1. Aquesta convocatòria té caràcter anual. El Ple del Consell Comarcal del
Tarragonès aprovarà cada any les bases i la corresponent convocatòria,
que es publicarà al BOPT, DOGC i tauler d’anuncis, amb indicació de
les modificacions realitzades.
2. El termini per presentar propostes en aquesta convocatòria és el 15 de
març de 2019.
3. Les distincions s’atorguen a les persones o entitats de la comarca que
s’hagin distingit en una continuada labor cultural, científica,
econòmica, social o urbanística a favor d’un municipi del Tarragonès o
de la comarca en el seu conjunt.
4. Les propostes han de ser presentades pels ajuntaments dels municipis
del Tarragonès, a proposta del Ple de l’Ajuntament. Cada Ajuntament
podrà presentar una proposta. En aquestes propostes s’expressaran els
fets o circumstàncies que hagin d’ésser objecte de l’expedient, la
persona o entitat que hagi d’ésser guardonada.
5. Als expedients s’hi aportaran tantes dades o antecedents com
l’Ajuntament disposi relacionats amb l’objecte pel qual es promou i es
practicaran tantes diligències com siguin necessàries per tal que els fets
quedin completament computats.
6. Una vegada es presenti l’expedient al Consell Comarcal del Tarragonès,
en el termini acordat, es formularà la proposta que s’exposarà al públic,
al tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini de quinze dies,
durant el qual, podrà, tothom qui ho desitgi, examinar l’expedient i
presentar les reclamacions o objeccions que s’estimin pertinents.
7. L’expedient s’instruirà mitjançant dictamen de la Comissió de Cultura
que proposarà el corresponent acord al Ple del Consell Comarcal.
8. La distinció consisteix en un Diploma de mèrit de serveis distingits
prestats a favor dels municipis del Tarragonès o de la seva comarca, on
hi figurarà el nom de la persona o entitat a la qual s’hagi concedit la
distinció i la data de l’acord del seu atorgament.
9. Les distincions concedides s’entregaran als interessats per l’Il·lm. Sr.
President del Consell Comarcal del Tarragonès en acte públic
d’homenatge, o en la forma que l’excm. Consell Comarcal del
Tarragonès disposi en adoptar l’acord de concessió.
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10. No es podran prendre acords que atorguin distincions a persones que
formin part de la Corporació o que ocupin alts càrrecs en
l’Administració, respecte als quals es troba la Corporació en relació
subordinada de jerarquia, funció o servei i mentre els dits motius
subsisteixin.
11. Els posseïdors de les distincions que s’assenyalen en aquestes Bases,
seran convidats especialment a tots els actes oficials que organitzi la
Corporació en els quals tindran un lloc reservat.
12. Encara que les concessions que es preceptuen en aquestes Bases
tinguin caràcter irrevocable, si algun titular de les dites concessions
arribés a ésser indigne de seguir posseint-la per causes que afecten
greument l’honor, la Corporació haurà de retirar-la, decisió que
s’adoptarà en votació secreta i prèvia instrucció de l’oportú expedient
justificatiu dels fets que ocasionen aquesta mesura.
13. El Departament de Cultura portarà un registre on es prendrà nota de
tots els títols expedits, per ordre cronològic i numeració correlativa,
amb la deguda separació per cada distinció concedida.
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