REGLAMENT DE RECOMPENSES I DISTINCIONS DE LA
POLICIA LOCAL DE VACARISSES

PREÀMBUL
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals (DOGC núm. 1.469 de 1907-1991, establia en el seu Títol V, Capítol IV, article 45, la possibilitat que
s’atorguessin honors, distincions i recompenses als Policies Locals en
determinats supòsits o circumstàncies, disposant que serien els reglaments
específics dels cossos de cada Policia Local els que regulessin quin seria el
seu règim d’atorgament.
La Llei 5/2000, de 5 juny (DOGC núm. 3.160 de 14-06-2000) va modificar la
Llei de les policies locals, si bé cap modificació va introduir en aquest aspecte
concret de la regulació i de l’atorgament d’honors, distincions i recompenses.
En base al que disposen les lleis abans esmentades procedeix regular en quins
supòsits o en quines circumstàncies s’atorgaran honors, distincions o
recompenses als membres de la Policia Local d’aquest municipi, així com
establir en concret cada un d’ells.
Aquesta norma en el seu dia s'incorporarà en el que haurà de ser el reglament
orgànic de la policia local.
Article 1 Atorgament i tipus de medalles.
1.1.- Els membres de la Policia Local de Vacarisses podran ser recompensats
amb les següents condecoracions al mèrit policial:
a)

Medalla d’or.

b)

Medalla d’argent.

c)

Medalla de bronze.

1.2.- El seu atorgament correspondrà a l’Alcaldia a proposta del Regidor de
Seguretat Ciutadana i Emergències i/o del cap de la Policia Local. L’entrega es
farà als interessats en acte públic que coincidirà amb el de la festivitat de la
Policia local.

1.3.- No es preveu cap tipus de retribució econòmica, fruit de l’atorgament
d’honors, guardons i distincions als membres de la Policia Local.

1.4.- Els membres d’altres cossos policials, les institucions, les corporacions,
les fundacions, les associacions, les empreses públiques o privades i els
particulars, que s’hagin distingit per la seva col·laboració amb el cos de la
Policia Local en les funcions que té encomanades, poden ser recompensats
amb les mateixes condecoracions al mèrit policial, però sense dret a
recompensa econòmica.

1.5.- Les medalles, esmentades, en el seu anvers contindran l’escut de la
Policia Local de Vacarisses i al revers s’indicarà la classe de la mateixa.

Article 2.- Medalla d’or
La medalla d’or, amb distintiu de color vermell, podrà ser concedida a títol
individual per recompensar les següents actuacions policials:
a)

Tenir una actuació exemplar i extraordinària o que representi un
gran risc, o remarcable pel compliment de serveis de
reconeguda importància, relacionats amb la protecció dels
drets, les llibertats i la seguretat ciutadana, de la qual derivi
prestigi per al cos de la Policia Local.

b)

Com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de mort,
mutilacions o ferides greus, que derivin en una incapacitat total
sempre que no s’hagi produït per negligència, imperícia o
accident i no afecti al prestigi dels cos. En cas de mort en serà
beneficiari el cònjuge supervivent o els hereus legítims, per una
sola vegada.

c)

Com a conseqüència d’haver prestat servei en cossos de
policia durant trenta anys. Es podran sumar els anys de serveis
prestats en els diversos cossos de policia estatals, autonòmics i
locals de l’Estat espanyol.

Article 3.- Medalla d’argent
La medalla d’argent, amb distintiu de color blau, podrà ser concedida a títol
individual per recompensar les següents actuacions policials:

a)

Tenir una actuació d’especial rellevància o que representi un risc, o
destacable pel compliment de serveis d’importància, relacionats
amb la protecció dels drets, les llibertats i la seguretat ciutadana, de
la qual derivi prestigi per al cos de la Policia Local.

b)

Com a conseqüència d’haver prestat servei en cossos de policia
durant vint-i-cinc anys. Es podran sumar els anys de serveis
prestats en els diversos cossos de policia estatals, autonòmics i
locals de l’Estat espanyol.

Article 4.- Medalla de bronze.
La medalla de bronze amb distintiu de color blanc podrà ser concedida a títol
individual per recompensar les següents actuacions policials:

a) Destacar en el compliment de les seves obligacions professionals de
manera continuada o realitzar estudis professionals o científics de
caràcter policial que comportin prestigi per al cos de la Policia Local.
b) Haver realitzat amb risc o perill personal actuacions abnegades de
reconegut valor que acreditin un mèrit per al cos de la Policia Local.
c) Com a conseqüència d’haver prestat servei en cossos de policia
durant quinze anys. Es podran sumar els anys de serveis prestats en
els diversos cossos de policia estatals, autonòmics i locals de l’Estat
espanyol.

Article 5.- Ús
Els membres de la policia local portaran a l’uniforme de gala sobre la butxaca
esquerra de la peça d’uniformitat la medalla concedida, i podran portar el
passador sobre la mateixa butxaca en les peces d’uniformitat ordinària.

Article 6.- Felicitacions
6.1.-Els agents de la Policia Local de Vacarisses podran ser distingits amb una
felicitació escrita, per actuacions meritòries en les que no concorrin els requisits
per l’atorgament de medalles. Podran tenir el caràcter de:
a)

Pública

b)

Privada

c)

Individual

d)

Col·lectiva

6.2.- Els membres d’altres cossos policials, les institucions, les corporacions,
les fundacions, les associacions, les empreses públiques o privades i els
particulars, que s’hagin distingit per la seva col·laboració amb el cos de la
Policia Local en les funcions que té encomanades, poden ser felicitats per
l’Alcalde quan no concorrin els requisits establerts per a la concessió de les
corresponents medalles.

6.3.- El seu atorgament correspondrà a l’Alcaldia a proposta del Regidor de
Seguretat Ciutadana i Emergències i/o del cap de la Policia Local. L’entrega es
farà als interessats en acte públic que coincidirà amb el de la festivitat de la
Policia local.

Article 7.- Membres honoraris
7.1.- Els membres del cos de la Policia Local de Vacarisses que durant la seva
trajectòria professional hagin destacat de forma meritòria podran ser distingits,
en arribar la seva jubilació, amb la concessió del títol de membre honorari del
cos, amb categoria superior a la que tinguin, amb efecte honorífics.

7.2.- També podrà atorgar-se aquesta distinció excepcionalment a ciutadans
que per la seva relació continuada i sempre meritòria amb el cos, o la seva
col·laboració en fets rellevants, en resultin mereixedors.

7.3.- La condició de membre honorari s’atorgarà per mitjà d’una resolució
d’Alcaldia, a proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana i Emergències i/o del
Cap de la Policia.
Disposició Final

El present Reglament que consta de 7 articles i una disposició final, entrarà en
vigor un cop aprovat definitivament s’hagi publicat íntegrament el seu text al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de
quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, , així com regirà de forma indefinida
fins que sigui derogat o modificat.

