(REDACCIO COMPLETA PUBLICADA COM ANNEXE A L’ACTA DE LA JUNTA
GENERAL DE 31/03/2007)

REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS DE
LA SOCIETAT MUSICAL D'ALBORAYA.
CAPÍTOL PRIMER:
DE LES DISTINCIONS HONORÍFIQUES.
Article 1r: El present Reglament té per objecte la regulació d'Honors i Distincions de la
Societat Musical, per mitjà del qual podrà premiar els especials mereixements, qualitats,
circumstàncies singulars i servicis extraordinaris que concórreguen en els guardonats (Institucions
Públiques, persones físiques o jurídiques) i que són els següents.
Distincions Honorífiques:
SOCI D'HONOR
MEDALLA DE LA SOCIETAT (Or i Brillants, Or, Plata i Metall)
INSÍGNIA DE LA SOCIETAT (Or, Plata i Metall)
Beques:
BECA MESTRE CLAVELL
BEQUES SANTA CECÍLIA
1.- Les Distincions Honorífiques no comporten cap dret administratiu ni econòmic per al
guardonat, sinó només el reconeixement per part de la Societat dels seus mèrits o circumstàncies.
2.- Totes les Distincions Honorífiques podran ser concedides a títol pòstum, sempre que el
mort haja concorregut en els mereixements assenyalats en este reglament.
3.- Les Beques comporten la contraprestació econòmica que es determine en la concessió.
4.- Amb caràcter general serà necessària l'aprovació per part de la Junta General Ordinària per
a la concessió de les distincions de Soci d'Honor, Medalla de la Societat en Or i Brillants, Or i
Insígnia de la Societat en or, figurant com a punt en l'Orde del Dia de la dita Junta i la seua aprovació
amb els dos terços dels assistents. Així mateix, bastarà l'aprovació amb majoria simple per a la
concessió de la Medalla de la Societat en Plata i Metall. Només es podrà concedir una d'estes
distincions per any a cada u d'estos grups, a institucions, socis i altres persones o entitats amb
extraordinàries qualitats o mèrits.
Es concedirà la insígnia de plata de la Societat Musical als components dels distints grups musicals i
socials que componguen la Societat (Banda, Orquestra, Coral, Orquestra de Pols i Pua, Colla de
Dolçaina i Tabal, Directiva, Muses de la Societat i qualsevol altres que es formara en el futur).

Les excepcions determinades en este reglament són les següents:
a.- Medalla de la Societat (Or i Brillants), per a les institucions següents:
LA CASA REIAL, GENERALITAT VALENCIANA, MOLT HONORABLE PRESIDENT,
DIPUTACIÓ PROVINCIAL, IL·LUSTRÍSSIM AJUNTAMENT D'ALBORAYA, FEDERACIÓ DE
SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA I ATENEU ALBORAYENSE, en
el que concorre el mèrit de ser la Societat més antiga de la població, en les que serà prou l'aprovació
per majoria simple en una sola Junta General Ordinària o Extraordinària per a la seua concessió. No
estant sotmeses a cap límit quant a quantitat de concessions a l'any i les expressades en l'article 7.
CAPÍTOL SEGON:
DE NOMENAMENT DE SOCI/A D'HONOR.
Article 3r: La concessió de Soci/a d'Honor, només podrà recaure en aquelles persones
Físiques o Jurídiques que sent Socis/as hagen destacat de forma extraordinària per qualitats, mèrits
personals o per servicis prestats en benefici o honor de la Societat Musical, i que hagen aconseguit
considerat o concepte públic.
La Concessió d'esta Distinció és la major distinció que pot atorgar-se als Socis/as i
comportarà la concessió de la Medalla de la Societat d'Or i els honors d'acompanyar en la presidència
dels actes de la Societat al President/a.
Article 4t: L'expressat títol haurà d'estendre's en un pergamí artístic i contindrà de manera
molt suscita els mereixements que la justifiquen.
CAPÍTOL TERCER:
DE LA MEDALLA DE LA SOCIETAT I INSÍGNIES DE LA SOCIETAT
Article 5t: La Medalla de la Societat serà la que figura en l'escut de la Bandera de l'any 1956
(descripció d'este amb la modificació de l'escut de la població), amb la llegenda ‘Medalla de la
Societat Musical d'Alboraya' en la part superior i en la inferior ‘Compromiso y Entrega' i any de
concessió.
Article 6t: La concessió de la Medalla d'Or i Brillants només recaurà en les Institucions
Públiques, que per les seues actuacions o mèrits destaquen en benefici de la Música i la Societat
Musical.
Article 7m: La concessió de la Medalla de la Societat en plata als Socis/as de més de vint i
cinq anys de permanència serà de forma automàtica al complir la dita antiguitat servirà per a
reconeixement dels mèrits de constància i entrega als condecorats es realitzarà en un acte públic,
igualment es farà amb la Medalla de la Societat en or als Socis/as de més de cinquanta anys de
permanència.
La concessió de la Insígnia d'Or de la Societat Musical als músics/as o membres dels distints
grups amb una permanència superior als veuen-te i cinc anys es farà per mitjà d'un expedient
col·lectiu cada any.
Article 8u: La concessió de la Medalla de la Societat en Metall serà per als Socis/as o
aquelles persones alienes a la Societat que pels seus mèrits destaquen a criteri de la Junta Directiva i
siga aprovat en Junta General.
Article 9é: La Insígnia d'Or serà per a premiar mèrits dels components dels Grups que formen
la Societat i anteriorment citats que destaquen a criteri de la Junta Directiva i siga aprovat en Junta

General.
Article 10é: Els Socis/as tindran dret a l'ús de la Insígnia de la Societat en Metall.
CAPITULE QUART:
DE LES BEQUES.
Article 11é: Beca Mestre Clavell. Quan concórreguen els mèrits extraordinaris en Músic o
Educand de la Societat Musical. Esta podrà concedir ajuda econòmica per a facilitar els estudis de
Música de grau superior o perfeccionament, per a això es crearà un fons del percentatge que s'acorde
en la Junta General de les Quotes dels Socis/as i per a la seua concessió es requerirà la proposta de la
Junta Directiva i l'aprovació de la Junta General.
Article 12é: Beques de Santa Cecília. Amb motiu de les festa anuals de Santa Cecília la
nostra Patrona la Societat Musical ve concedint beques d'Instrument als alumnes de la Escola de
Música d'Alboraya corresponent als costos de quota per cessió d'Instrument i Ensenyança, tenen
caràcter anual per un concurs prèvia audició pública i informes dels professors on es valorarà l'interés
i esforç dels alumnes. La concessió d'estes Beques estarà sotmesa al tribunal format per professors/as
de l'Escola i Socis/as i presidit pel President/a de la Societat Musical o en qui el delegue. El nombre
de beques serà acordada per la Junta Directiva.
CAPÍTOL QUINT:
DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ D'HONORS DISTINCIONS I BEQUES.
Article 13é: La concessió dels honors a què es referix este reglament requerirà la instrucció
de l'oportú expedient individual o col·lectiu, perquè se servisca per a determinar els mèrits o
circumstàncies que aconsellen la concessió, la iniciació del dita procediment es farà a proposta del
President/a davant de la Junta Directiva i per esta serà nomenat un Directiu/a Instructor que practicarà
les diligències oportunes que acrediten els mereixements a esta distinció i amb l'aprovació de la Junta
Directiva per majoria de dos terços dels presents es proposarà com un punt de l'Orde del Dia en la
Junta General corresponent.
Article 14é: Per Societat Musical es disposarà un llibre de registre d'Honors i Distincions on
s'inscriuran els atorgats, dividisc en els següents apartats: Soci d'Honor, Medalla de Societat en les
seues distintes categories i Insígnies d'Or.
Article 15é: La Societat podrà privar de les Distincions que són Objecte este Reglament, amb
la consegüent cancel·lació de l'assentament del llibre registre a vullga es demostre que ha incorregut
en faltes que aconsellen la dita mesura, per a això s'instruirà l'oportú procediment per la Junta
Directiva, donant audiència a l'interessat/a i haurà d'aprovar-se en Junta General.

