
 

 
REGLAMENT REGULADOR DEL CRONISTA OFICIAL DE LA VILA DE SANT 

JOAN D´ALACANT 
 
La figura del Cronista gaudeix d'una molt arrelada tradició històrica, en 

particular en la confederació catalano aragonesa de la Corona d'Aragó, en la 
qual es trobava integrat l'Antic Regne de València. La seua figura té un 
significat històric innegable: La data i la forma del nostre naixement com a 
poble va ser certificat, relacionat i documentat sincrònica, o quasi 
simultàniament, en el temps de la conquesta, en forma de cròniques. 

 
De fet, les quatre "Grans Cròniques" són la principal font directa en la 

qual els valencians trobem el nostre passat i els nostres orígens, per la seua 
extensió, qualitat, rigor i així i tot per la seua paternitat: El "Llibre dels fets", de 
Jaime I el Conqueridor (que comença en l'any 1208 i finalitza en el 1276); la 
Crònica de Bernat Desclot (1137-1285); la Crònica de Ramon Muntaner (1267-
1327); i la Crònica de Pedro III el Cerimoniós (1319-1385). 

 
A un nivell més modest si es vol, però no per açò menys important, 

trobem també la figura del Cronista Oficial de Ciutats, Viles, i Pobles, que han 
desitjat guardar memòria del seu passat, com la Vila de Sant Joan d'Alacant, 
que ha comptat amb un nòmina recent de Cronistes Oficials; la seua obra ha 
servit per a l'assoliment i conservació de la memòria històrica, i és referència 
interessant per a investigadors i estudiosos o, simplement, per a persones 
interessades a aprofundir en les arrels de les seues comunitats. 

 
Per tot l'exposat, es considera que la figura del Cronista Oficial de la Vila 

de Sant Joan d'Alacant, bé en honor a la tradició especialment característica del 
nostre poble, bé per la utilitat de la seua tasca historiogràfica, és mereixedora de 
ser revitalitzada i de trobar la continuïtat necessària per a desenvolupar el ple 
sentit de la seua missió. 

 
Amb tal objectiu s'orienta el present Reglament, en el qual es regula el 

contingut material de les activitats inherents a la condició de Cronista, així com el 
procediment i condicions per al seu nomenament. 

 
Quant al primer aspecte, la regulació s'assenta en els principis fonamentals 

del caràcter honorífic, gratuït, i vitalici del títol, i es contempla la redacció d'una 
"Crònica de la Vila de Sant Joan d'Alacant" anual com a text en el qual es 
concretarà el fruit del treball del Cronista, creant-se amb el temps un corpus 
historiogràfic de gran interès. 
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A més, s'arreplega la tasca consultiva del Cronista i els seus drets, amb el 
compromís exprés de l'Ajuntament de proporcionar-li els mitjans necessaris per 
al desenvolupament de la seua activitat. 

 
Pel que fa al procediment, es contempla la tramitació d'un expedient, 

regulant-se les fases d'iniciació i instrucció, pels quals s'atorga la competència a 
l'Alcaldia i a la Regidoria de Relacions Institucionals i Protocol, i resolució, que 
correspon a l'Ajuntament Ple. 

 
El procediment es basa en els principis de màxima transparència, 

objectivitat i participació ciutadana, preveient-se la possibilitat que qualsevol 
persona formule proposada de nomenament de Cronista, si ben l'expedient 
s'iniciarà d'ofici, a proposta de la Regidoria de RR.II. i Protocol, o de qualsevol 
persona, entitat, o associació, per resolució de l'Alcaldia. 

 
Capítol I.  Nomenament del Cronista Oficial de la Vila de Sant Joan 

d'Alacant. 
 
Secció I: De les condicions. 
 
Article 1. 
El nomenament de Cronista Oficial de la Vila de Sant Joan d'Alacant recaurà 

sobre persones físiques que s'hagen distingit en la seua tasca d'estudi, recerca, i 
difusió dels temes relacionats amb la Vila de Sant Joan d'Alacant. 

 
Article 2. 
La condició de Cronista Oficial de la Vila de Sant Joan d'Alacant no podrà 

recaure en més d'una persona simultàniament. 
 
L'Ajuntament podrà, així i tot, designar un ajudant, en les mateixes 

condicions econòmiques que el cronista, que servisca de suport per al cronista en 
la realització de les seues funcions, a més de posar a la seua disposició els 
mitjans necessaris als quals es refereix l'apartat 7 de l'article 9, amb les mateixes 
condicions econòmiques que el cronista. 

 
Secció II: Del procediment. 
 
Article 3. 
El procediment per al nomenament de Cronista Oficial de la Vila de Sant 

Joan d'Alacant s'iniciarà per resolució de l'Alcaldia, ja siga d'ofici o a proposta de 
la Regidoria de RR.II. i Protocol, de qualsevol persona, entitat o associació. 

2 



 

La proposta d'iniciació de l'expedient haurà de venir acompanyada amb 
una memòria on s'especifiquen els mèrits que concorren en el candidat proposat, 
juntament amb ressenyes biogràfiques i bibliogràfiques. 

 
Article 4. 
La instrucció de l'expedient es dirigirà a acreditar i valorar els mèrits del 

candidat quant a la seua obra o activitat relativa amb la Vila de Sant Joan 
d'Alacant. 

 
L'expedient serà informat per la Regidoria de Relacions Institucionals i 

Protocol. 
 
Dins de la tramitació de l'expedient podran sol·licitar-se facultativament 

informes d'entitats de reconegut prestigi en la matèria. Aquests informes hauran 
de ser, en qualsevol cas, no vinculants. 

 
Abans de formular-se la proposta de nomenament es donarà audiència de 

l'expedient al candidat o candidats. 
 
Article 5. 
El nomenament de Cronista Oficial de la Vila de Sant Joan d'Alacant 

s'acordarà per l'Excm. Ajuntament Ple, a proposta d'Alcaldia, pel vot favorable o 
afirmatiu de la majoria absoluta del nombre de membres legals de la Corporació, 
sense que el nombre de vots en contra supere la tercera part dels membres. 

 
Capítol II. Contingut del títol de Cronista Oficial. 
 
Secció I: De les característiques generals. 
 
Article 6. 
El títol de Cronista Oficial de la Vila de Sant Joan d'Alacant és purament 

honorífic i no comporta el dret de percebre retribució econòmica alguna. 
L'apartat un de l'Article 6 es complirà sense perjudici de la compensació de 

despeses que es refereix l'Article 9, sobre la base del com l'Ajuntament podrà 
acordar la compensació econòmica que estime oportuna. 

 
Article 7. 
El títol de Cronista Oficial de la Vila de Sant Joan d'Alacant té caràcter 

vitalici, amb el títol de "Cronista Honorari de la Vila de Sant Joan d'Alacant", en 
valencià. 
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Açò, no obstant açò, podrà cessar per decisió pròpia o, en cas 
d'incompliment de les seues obligacions, per acord de l'Ajuntament Ple. En aquest 
cas, la revocació s'haurà d'adoptar mitjançant la tramitació de l'expedient que 
s'instruirà amb les mateixes característiques i garanties que les del seu 
atorgament. 

 
Secció II: De les obligacions i drets. 
 
Article 8. 
El Cronista Oficial es compromet realitzar les següents tasques: 
Emetre la seua opinió i rebre consultes sobre els temes relacionats amb la 

història de la Vila de Sant Joan d'Alacant, o aquells que la Corporació, mitjançant 
l'Alcaldia, estime oportú sotmetre a la seua consideració. 

 
La petició de l'opinió o consulta s'efectuarà per la Regidoria de RR.II. i 

Protocol. 
 
Redactar una memòria anual que es denominarà "Crònica de la Vila de Sant 

Joan d'Alacant", on s'arreplegaran els principals esdeveniments socials, culturals, 
polítics i de tota classe relacionats amb la Vila. 

 
Article 9. 
El títol de Cronista Oficial atorga els següents drets: 
Rebre de l'Ajuntament una medalla commemorativa del nomenament i 

distintiu del títol, segons disseny que aprove la Corporació. 
 
Compensació de les despeses generades com a conseqüència de l'encàrrec 

conferit per haver realitzat estudis o recerques de caràcter excepcional per la 
seua complexitat o per la inversió de treball que requerisca, o que exigisca la 
realització de viatges o l'adquisició de mitjos materials específics. 

 
Rebre notificació dels actes públics organitzats per l'Ajuntament, així com 

ser convidat. Ocuparà el lloc preferent que li serà indicat per l'Ajuntament. 
 
Ser convocat a les sessions del Ple, sense veu ni vot, o sense perjudici, en 

qualsevol cas, del caràcter secret del debat i votació dels assumptes que puguen 
afectar la intimitat de les persones. Ocuparà el lloc preferent que li serà indicat 
per l'Ajuntament. 

 
Rebre gratuïtament un exemplar de totes les publicacions editades per 

l'Ajuntament des del començament del seu nomenament. 
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Accedir als fons de l'Arxiu i de les Biblioteques i Hemeroteca Municipals 
per a la seua consulta i estudi. En tot cas, l'accés a les dades obrantes en 
expedients i registres administratius s'efectuarà en els termes que dispose la 
legislació vigent en la matèria. 

 
Utilitzar el material i mitjos tècnics de l'Ajuntament que es posaran a la 

seua disposició per a facilitar el desenvolupament de la seua tasca. 
 
La publicació per part de l'Ajuntament de la "Crònica de la Vila de Sant Joan 

d'Alacant" sempre que la Corporació ho considere oportú. 
 
Capítol III. Competències. 
 
Article 10. 
Sense perjudici de les competències atribuïdes per aquest Reglament a 

diferents òrgans i serveis municipals en matèries concretes, totes les qüestions 
que es realitzen referents a la figura del Cronista i a la seua activitat i relacions 
amb l'Ajuntament es canalitzaran cap a la Regidoria de RR.II. i Protocol. 

 
Disposició transitòria 
L'entrada en vigor d'aquest Reglament no variarà el nomenament del 

Cronista Oficial vigent en la data de la seua aprovació, recaent en la persona de 
Don Isidro Buades i Ripoll, amb l'Honor de Cronista Oficial de la Vila atorgat per 
l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant en el Ple convocat el 10 de novembre de 
1992. No obstant açò, els seus drets i deures es regiran pel present Reglament. 

 
Disposició derogatòria. 
Es deixa sense efecte qualsevol Reglament o document que tinga per 

objectiu el regiment dels drets i deures del Cronista Oficial de la Vila, que 
s'hagueren acordat amb anterioritat a la data de la convocatòria de l'Ajuntament 
Ple en què s'haja aprovat el present Reglament. 
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El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 14 d'abril de 2003, va 

aprovar inicialment la proposta de Reglament Regulador del Cronista de Sant 
Joan d´Alacant. 
 
 En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant nº 152, de 8 d'agost de 
2008, així com en el Tauló Municipal d'Anuncis d'aquest Ajuntament, es va 
publicar anunci de l'aprovació inicial. 
 
 Transcorregut el termini d'exposició pública, i no havent-se presentat 
cap reclamació o suggeriment, el citat text s'entén definitivament aprovat 
publicant-se íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant nº 49, 
d'11 de març de 2013. 
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