REGL AM ENT D´HO NORS I DISTINCIONS DE L´ AJUNTAM ENT DE L A
B ARO N AL VIL A DE S ANT JO AN DE LES AB ADESSES

Capítol primer.- Objecte
Article 1
Aquest Reglament té per objecte regular tot el que fa referència a la concessió d'honors,
distincions, nomenaments honorífics i premis encaminats a reconèixer mereixements
especials, qualitats o circumstàncies de persones o entitats que hagin contribuït o
contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi del municipi, o que les seves accions
tinguin repercussions beneficioses en alt grau per als vilatants i vilatanes de Sant Joan de
les Abadesses.
Capítol segon.- Dels honors i les distincions
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Article 2
Els honors i les distincions que l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pot conferir per
premiar mèrits especials o serveis extraordinaris prestats al municipi són els següents:
a) Títol de Fill/lla Predilecte/ta de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses.
b) Títol de Fill/lla Adoptiu/iva de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses.
d) Medalla d'Honor de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses.
Article 3
Les distincions assenyalades a l'article precedent son únicament de caràcter honorífic,
sense que puguin generar cap tipus de dret econòmic o administratiu.
Article 4
No es podrà concedir cap de les distincions o dels honors assenyalats a les persones que
ocupin alts càrrecs a l'Administració i amb els quals la Corporació es trobi en relacions de
coordinació o cooperació en determinades funcions o serveis, mentre subsisteixi la relació
de coordinació o cooperació, llevat que es tracti d'un cas que segons el parer de la
Corporació, i amb els procediments establerts en aquest reglament sigui adient la seva
concessió.
Dels Títols de Fill/lla Predilecte/-ta i deFill/IIa Adoptiu/-va
Article 5
1. La concessió del Títol de Fill/lla Predilecte/ta de la Baronal Vila de Sant Joan de les
Abadesses podrà recaure en qui hagi nascut al poble o tingui la residència a la mateixa, i
hagi destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici o
honor de Sant Joan de les Abadesses i que hagi assolit una consideració pública notòria.

2. La concessió de Fill/lla Adoptiu/iva de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses
podrà atorgar-se a les persones que, sense tenir la residència al municipi, reuneixin les
circumstàncies assenyalades al paràgraf anterior.
3. Tant el Títol de Fill/lla Predilecte/ta com el de Fill/lla Adoptiu/iva podran ser concedits a
títol pòstum, sempre que la persona morta hagi tingut els mereixements abans esmentats.
Article 6
Aquests dos títols tindran caràcter vitalici, i, un cop se n'hagin atorgat tres per a cadascuna
de les modalitats, no se'n podran conferir altres mentre visquin les persones distingides,
llevat que es tracti d'un cas molt excepcional, segons el parer de la Corporació, que haurà
de declarar aquesta excepcionalitat prèviament en sessió plenària i per majoria absoluta.
Article 7
1. Acordada la concessió de qualsevol dels dos títols anteriors, la Presidència de la
Corporació haurà d'assenyalar la data i el lloc on es reunirà per fer el lliurament a la persona
designada del diploma i de les insígnies que acrediten la distinció.
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2. El diploma esmentat contindrà els mereixements que justifiquen la concessió. La insígnia
s’adaptarà al model que aprovi la Corporació, on haurà de figurar, en tot cas,
l'escut del municipi, així com la inscripció de Fill/lla Predilecte/ta o de Fill/lla Adoptiu/iva.
Article 8
Les persones que esdevinguin Fill/lla Predilecte/ta o Adoptiu/iva seran especialmente
convidades a acompanyar la Corporació Municipal en actes solemnes, i ocuparan el lloc que
se'ls assenyali.
Capítol tercer.- De la Medalla d´Honor de la Baronal Vila de Sant Joan de les
Abadesses
Article 9
1. La Medalla d´Honor de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses és un
reconeixement municipal, creada per premiar mèrits extraordinaris que concorrin en
personalitats, entitats o corporacions siguin nacionals o estrangeres per haver prestat servei
o dispensat honors a la ciutat.
2. La Medalla d´Honor de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses podrà ésser en les
categories d'or, d'argent i de bronze.
3. El nombre de medalles podrà ésser excedit apel·lant a l'excepcionalitat i prèvia aprovació
del Ple Municipal, per la mateixa majoria que preveu aquest Reglament per a les
concessions.
4. La Medalla d´Honor de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses podrà ser
concedida a títol pòstum, sempre que la persona morta hagi tingut els mereixements abans
esmentats.
Article 10

Les medalles que són objecte d'aquest capítol seguiran el model tradicional i seran
encunyades o revestides amb el metall corresponent a les característiques. Les medalles
lliurades a persones individuals s'acompanyaran d'una petita insígnia de solapa, segons el
model que la Corporació aprovi.
Article 11
Quan la concessió de medalles d´honor es faci a favor de funcionaris/nàries municipals,
seran d'aplicació, a més de les normes establertes en aquest Reglament, les contingudes a
la legislació aplicable sobre els funcionaris/nàries de l'Administració local.
Article 12
Les condecoracions atorgades seran objecte d'un acte solemne de lliurament dels
corresponents diplomes i distincions, d'acord amb el que disposi l’Ajuntament.
Capítol quart.- Del procediment de concessió d'honors
Article 13
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1. La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest Reglament requerirà la
instrucció prèvia de l'expedient oportú que serveixi per determinar els mèrits o les
circumstàncies que aconsellin aquesta concessió.
2. La iniciació de procediment es farà per decret de l'Alcalde/essa-President/a d'ofici o a
petició de persones físiques o jurídiques degudament motivada. Quan la proposta es
refereixi a un funcionari/nària de la Corporació, a més de les normes establertes en aquest
Reglament, seran d'aplicació les contingudes a la legislació aplicable als funcionaris/àries de
l’Administració local.
3. En el decret de l’Alcaldia que iniciarà l'expedient es designarà entre els Regidors i les
Regidores, un instructor/-ra que s'ocuparà de la tramitació de l'expedient. Per a aquesta
tasca.
Article 14
1. L'instructor/-ra practicarà totes les diligències que cregui necessàries per investigar els
mèrits de la persona proposada, podrà sol·licitar informes i rebre declaració de persones o
representants d'entitats que puguin subministrar dades, antecedents o referències que
condueixin a esclariment dels mèrits.
2. Un cop dutes a terme totes les diligències, l'instructor/ra haurà de formular una proposta
motivada, que elevarà a l' Alcaldia-Presidència.
3. L'Alcalde-President o l’Alcaldessa-Presidenta podrà acordar l'ampliació de les diligències
o acceptar-ne plenament el dictamen i, en aquest cas, sotmetre-ho al Ple de l’Ajuntament
per tal que acordi la resolució que estimi procedent, en la forma que es
disposa en aquest Reglament. En cas d'ampliar-se les diligències, aquestes es faran en el
temps més breu possible.
4. La concessió dels honors i distincions que regula aquest Reglament serà competència de
l’Ajuntament en Ple. Per tal que siguin aprovats, cal la majoria absoluta.

5. Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, en els casos d’urgència que facin impossible
la convocatòria del Ple Municipal, l´ Alcalde o Alcaldessa podrà, mitjançant una resolució
motivada atorgar la distinció que consideri adient, i n'haurà d'informar al primer Ple que se
celebri.
Article 15
1. Un extracte dels acords de la Corporació on s'atorgui qualsevol dels honors esmentats
haurà d'inscriure's en un Llibre-registre, que estarà a càrrec del titular de la Secretaria
General de L’Ajuntament. El Llibre-registre estarà dividit en tantes seccions com
recompenses honorífiques siguin regulades en el Reglament i s´hi inscriuran en primer lloc,
les persones que foren distingides amb anterioritat a l´aprovació del present reglament.
2. A cadascuna de les seccions anteriors, s'inscriuran, per ordre cronològic de concessió, els
noms i les circumstàncies de cada un dels distingits, la relació de mèrits que varen motivar la
concessió, la seva data i, en el seu cas, la de la seva mort.
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3. L'Ajuntament podrà privar de les distincions que són objecte d'aquest Reglament, amb la
conseqüent cancel·lació de l'assentament en el Llibre-registre, qualsevulla que sigui la data
en què haguessin estat conferides, a qui incorri en faltes que aconsellin aquesta mesura
extrema o bé, desmereixi la distinció que li ha estat atorgada.
L'acord de la Corporació en què s'adopti aquesta mesura anirà precedit de la proposta i
informe reservat de l'Alcaldia, i requerirà el mateix nombre de vots que fou necessari per
atorgar la distinció.
4. Podran ser revocats pel Ple per majoria absoluta, aquells nomenaments anteriors al
present reglament, quan les persones honorades ho hagin estat a raó dels càrrecs polítics,
militars o administratius desenvolupats en un context d´absència de democràcia i
incompatibles amb l´estat de dret.

Capítol cinquè.- De la concessió dels Premis de la Baronal Vila de Sant Joan de les
Abadesses.
Article 16
Els Premis de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses tindran per objecte reconèixer
els mèrits o el treball realitzat a favor del municipi.
La convocatòria i la concessió d'aquests premis es podrà fer puntualment o amb caràcter
anual i podran optar-hi tothom que compleixi els requisits que es determinin en les bases
aprovades a aquests efectes, pel Ple de l'Ajuntament.
DISPOSICIO TRANSITORIA ÚNICA
Qualsevol excepció a allò que disposa aquest Reglament serà resolta mitjançant la majoria
absoluta dels membres que integren la Corporació.
DISPOSICIO DEROGATORIA ÚNICA
Els honors i les distincions atorgats amb anterioritat a l'aprovació definitiva d'aquest
Reglament es consideraran vigents d'acord amb la normativa per la qual van ser concedits.

