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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE BÚGER

16663

Aprovació definitiva Reglament de Cronista Oficial

Atès que no s’ha presentat, durant el termini d’exposició pública, cap reclamació o suggeriment contra l’acord d’aprovació del reglament de
Cronista Oficial de la Vila de Búger, aprovat provisionalment per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 30 de maig de 2014, s’entén
definitivament aprovat i en compliment de la legislació vigent, es publica el text de l’esmentat acord, que és el següent:
Reglament cronista oficial.
Reglament del càrrec de Cronista Oficial de la Vila de Búger
1.- Exposició de motius:
La tasca que desenvolupa el càrrec de Cronista Oficial de la Vila de Búger és fonamental a l’hora de preservar la memòria històrica del
municipi de Búger, a més de servir de punt de referència per a investigadors, estudiosos o simplement persones que estiguin interessades en
aprofundir dins les arrels comunes del nostre poble.
Per tant, i en atenció a aquestes consideracions, l’Ajuntament de Búger proposa la creació de la figura de Cronista Oficial de la Vila de Búger
a partir del present Reglament, en el qual es detallen les activitats i funcions pròpies del càrrec, així com el procediment i les condicions per
al seu nomenament.
2.- Requisits:
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El nomenament de Cronista Oficial de la Vila de Búger recaurà sobre una persona física nascuda a Búger, que s’hagi distingit en la seva tasca
d’estudi, investigació i difusió de temes relacionats amb la història i la realitat social, econòmica i/o cultural del nostre municipi.
3.- Funcions:
Emetre per escrit la seva opinió i atendre les consultes sobre aquells temes relacionats amb la història i la realitat social, econòmica i/o
cultural de Búger que el Consistori consideri oportú formular-li, mitjançant la batlia o la regidoria expressament delegada per a aquesta
funció.
Assistir a tots aquells actes oficials organitzats pel consistori que, per la seva rellevància pública, l’Ajuntament entengui que es necessària la
seva presència institucional.
4.-. Drets:
El títol de Cronista Oficial és vitalici. Tot i això, podrà cessar per voluntat pròpia, o ésser cessat per incompliment de les seves obligacions, si
així ho determina una majoria qualificada de dos terços del membres del plenari municipal.
El títol de Cronista Oficial és purament honorífic i la seva tasca no està retribuïda econòmicament. Tot i així, podrà rebre una compensació
econòmica si és com a conseqüència d’un encàrrec específic fet per la corporació municipal, que impliqui la realització de un estudi o
investigació de caràcter excepcional -per la seva complexitat, per la inversió d’hores de treball que implica o per l’adquisició de materials
específics que suposi-, sempre i quan aquestes despeses de caràcter extraordinari comptin amb l’aprovació del plenari municipal.
La persona que ostenti el càrrec de Cronista Oficial tindrà garantida un lloc destacat a totes les cerimònies i actes públics organitzats per
l’Ajuntament de Búger. També rebrà, de forma gratuïta, un exemplar de totes les publicacions editades per l’Ajuntament a partir del seu
nomenament.
Així mateix, podrà accedir lliurament als fons de l’Arxiu i de la Biblioteca Municipal per a la seva consulta i estudi, a més de poder utilitzar
els seus mitjans tècnics per a aquesta finalitat. Quan es tracti d’accedir als expedients i registres administratius que figuren a les oficines
municipals, el seu accés es regularà pel que determina la normativa vigent referida a aquests supòsits.
Qui ostenti el càrrec de Cronista Oficial rebrà un títol commemoratiu del seu nomenament, així com un distintiu del seu càrrec (insígnia
municipal).
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5.- Procediment
El procediment per al nomenament de Cronista Oficial s’iniciarà per resolució de batlia i la seva proposta haurà de comptar amb una majoria
qualificada de dos terços del plenari municipal.
Amb la proposta d’iniciació del procediment, s’haurà d’acompanyar una memòria justificativa on s’especifiquin els mèrits que concorren en
la persona candidata que es proposa, juntament amb ressenyes biogràfiques i bibliogràfiques de la seva trajectòria, si fos el cas.

Búger, 11 de setembre de 2014
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El Batle
Bartomeu Alemany Bennàsar
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