REGLAMENT DE DISTINCIONS
DE LA
UNIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS
DE SANTS – MONTJUÏC
(POBLE – SEC)

PREÀMBUL
La Unió d’Associacions de Veïns de Sants – Montjuïc (Poble Sec), en
endavant UNIÓ, després d’atorgar a personalitats i entitats diverses
distincions, ha decidit, en la reunió de Junta, del dia 26 de gener de l’any
2015, i sent ratificat per l’Assemblea General Ordinària, del dia 18 de maig
de l’any 2015, realitzar un Reglament per l’atorgament de Plaques
d’Agraïment, Medalles i Diplomes, per tal de donar uniformitat a aquests
mèrits.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article I. Objecte i Finalitat
Aquest Reglament té per objecte a delimitar els honors i les distincions que
la UNIÓ concedeix amb la finalitat de premiar els serveis, treballs valuosos
en qualsevol dels seus aspectes, accions extraordinàries i de voluntariat de
qualsevol persona o entitat que hagi lluitat per la qualitat de vida dels veïns
i veïnes del Poble Sec.

Article II. Caràcter
Els honors i distincions tenen caràcter exclusivament honorífic, no derivantse de la seva possessió cap dret administratiu o econòmic.

Article III. Classificació
- Placa Agraïment.
- Medalla de Mèrit per Serveis al Poble Sec.
- Diploma acreditatiu.

Article IV. Procediment
El procediment d’elecció dels candidats és el següent:
1. Qualsevol veí, veïna o entitat del Poble Sec pot realitzar la petició
d’atorgar algun dels reconeixements mitjançant una carta dirigida al
President de la UNIÓ. En aquesta carta haurà d’especificar:
a. Nom, Cognoms, Direcció, DNI, telèfon de contacte, de la
persona que proposa.
b. Nom, Cognoms, Direcció, DNI, telèfon de contacte, de la
persona que és proposada.
c. Una breu explicació de las raons i mèrits de la persona que és
proposada.
d. Signatura de la carta.
e. En cas de ser entitat qui proposa a més del detallat
anteriorment, s’haurà d’especificar el Nom, NIF, Direcció de
l’entitat, càrrec que ostenta el sol·licitant, segell i signatura.
2. El President posarà en disposició de la Junta de la UNIÓ les propostes
rebudes. Aquesta podrà demanar la presència del(s) sol·licitant(s) per
aclarir detalls.
3. La decisió es prendrà per unanimitat de la Junta i serà ratificat en
l’Assemblea General.
4. La persona, o entitat premiada desconeixerà la resolució fins l’acte
de lliurament de mencions. Prèviament hi haurà un treball per tal de
convidar a aquesta persona a aquest acte. En cas de no assistir a
l’acte la medalla li serà retirada, sense perjudici de poder rebre-la en
anys posteriors. Serà una excepció aquella persona que per malaltia
o greu compromís no pugui assistir. En aquest cas es podrà enviar
una persona que la rebi en el seu nom.
5. La placa d’Agraïment pot ser lliurada a persones físiques i/o
jurídiques. Les Medalles i Diplomes seran atorgades només a
persones físiques.
6. L’acte de lliurament de les distincions, es realitzarà entre els mesos
de novembre i gener.
7. El període hàbil per poder presentar sol·licituds als guardons serà de
gener a setembre de l’any en curs.

Article V. Llibre d’Honor
Les persones distingides en cadascun dels guardons figuraran en el llibre
d’Honor de la UNIÓ. En aquest llibre figurarà Nom i Cognoms dels
guardonats, DNI, Tipus de distinció, data d’atorgament i Menció de mèrits.
La signatura és opcional.
En el cas de ser una entitat, figurarà NOM, NIF, Nom del Representant de
l’entitat, DNI del Representant, Tipus de distinció, Data d’atorgament i
Menció de mèrits. La signatura és opcional.

Article VI.Revocació
1. Les plaques o medalles podran ser revocades si les persones o
entitats a qui se les han atorgat realitzin actes o manifestacions
contraris als motius que van justificar-ne la concessió, en el moment
de lliurament o en posterioritat.
2. La revocació serà acordada per la Junta en reunió extraordinària i
haurà de ser ratificada per l’Assemblea General.
3. El Secretari de Junta obrirà un expedient, realitzarà una acta on
s’exposaran els fets i motius que justifiquin la decisió i la comunicarà
a l’interessat/da. La decisió serà adoptada en primera instància per
unanimitat de la Junta. En aquest primer moment, la retirada del
premi és provisional. L’interessat/da disposarà d’un termini de 15
dies per realitzar les al·legacions oportunes i podrà exposar-les en
l’Assemblea General. Aquesta ratificarà, o no, la proposta de la Junta.
En el cas que l’Assemblea accepti la proposta de la Junta li serà retirat
l’honor a la persona o entitat mencionada.

CAPÍTOL II. PLACA D’AGRAÏMENT
Article I. Composició
Placa de metacrilat amb escut de la UNIÓ.
Peu de pedra amb placa amb la següent inscripció:
“La Unió AAVV Poble Sec”
En reconeixement al Sr. _____ o Sra. ___. per la seva tasca al barri.
Poble Sec, (any)”.

Article II.Mèrits per Concórrer
S’atorga a les persones o entitats que compleixin en algun o varis punts
següents:
- Persona que demostri una trajectòria en una entitat que treballi per
la millora qualitat de vida del barri.
- Entitat que treballi per la millora de la qualitat de vida del barri.
- Persona o Entitat que hagi realitzat una acció (cultural, professional,
política, social, artística, esportiva, periodística o econòmica) per la
millora de la qualitat de vida al barri.
- Persona o Entitat que hagi realitzat treballs valuosos en aspectes
culturals, professional, polític, social, artístic o esportiu sobre el Poble
Sec.
- Trajectòria personal compromesa en la qualitat de vida del barri.
- Persona que hagi militat més de 15 anys en una Associació de Veïns i
Veïnes del barri.

CAPÍTOL III. MEDALLA INDIVIDUAL DE MÈRITS PER SERVEIS AL POBLE SEC.
Article I. Composició
És una medalla platejada amb banda de tela colors blanc i blau, colors que
representen al barri.
Així mateix, la medalla és una estrella de 8 puntes (de 4 cm de diàmetre entre
les puntes més allunyades) amb un cercle central que incorpora una bandera
onejant de la que els extrems de la mateixa toquen el límit lateral de la
rodona central. Dins d’aquesta bandera hi ha gravat en el metall el següent
lema en llatí: “Meritorium Service in Vicina” (Mèrit al Servei al Barri).
La part superior i inferior
de la bandera està
enfosquida amb el gravat.
Les 8 puntes finalitzen
amb un petit disc de
forma rodona.
A la punta superior de
l’estrella hi ha una anella
on queda enganxada la
banda de tela.
En el dors figura escrit:

Pin i Passador
Acompanyant a la medalla es lliurarà un PIN amb la forma
de la medalla i un Passador rectangular de Tela
segons imatge adjunta.

Article II. Mèrits per Concórrer
1. Persona que s’hagi distingit en un tema sobre seguretat al Poble Sec
o en la ciutat de Barcelona.
2. Persona que hagi estat 25 anys de servei en temes de seguretat al
barri com a professional.
3. Persona que treballi dins d’una associació de veïns en temes de
seguretat i que porti una trajectòria de denúncia en pro de la millora
de la qualitat del barri.
4. Persona que porti treballant pel barri en una associació de veïns/nes
durant 25 anys.
5. Persona que hagi realitzat treballs valuosos en aspectes de seguretat,
inclusió i/o comunitaris al barri.
6. Persona que hagi realitzat treballs valuosos en aspectes de seguretat,
inclusió i/o comunitaris al barri dins d’una associació de veïns.
7. Persona que per la seva trajectòria professional s’hagi destacat al
servei del Poble Sec en matèria de seguretat, inclusió, política o
tècnica, periodística o comunitària.
8. Persona rellevant del Poble Sec que per la seva trajectòria exporta
l’excel·lència del Poble Sec fora del barri.
9. Persona que hagi iniciat la creació d’entitats, comissions, plataformes
i/o serveis o hagi realitzat col·laboracions importants amb les
Associacions de Veïns del barri amb l’objectiu de la millora de la
qualitat de vida del Poble Sec, tant en el que respecta als seus
habitants, com a la cura del barri.

Article III. Diploma
Conjuntament amb la medalla, el Guardonat rebrà on diploma en que
figurarà:
1. Anagrama de La UNIÓ.
2. TEXT:
a. En consideració als mèrits i les circumstàncies que concorren
d’acord amb el REGLAMENT DE DISTINCIONS DE LA UNIÓ D’AAVV
POBLE SEC, en l’Article II del Capítol III, els punts (que
corresponguin), la Junta Directiva, reunida el dia _____ de
____________de _____ ha acordat atorgar la Medalla del
Poble Sec al senyor / senyora:
Nom i Cognoms de la persona guardonada (en negreta)
3. Signat pel Secretari President de la UNIÓ.
4. Barcelona, ____de _________de ____ (dia, mes i any).

De conformitat amb el present reglament, signen
D. Miquel Carrillo Marcos
Secretari de la UNIÓ

D. Lluís Martínez Martínez
President de la UNIÓ

