REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS AJUNTAMENT DE VACARISSES

juny 1998

Capítol I
Disposicions generals

Article 1.- L’objecte d’aquest Reglament és la regulació dels honors, distincions i nomenaments
honorífics que l’Ajuntament de Vacarisses consideri atorgats a ciutadans/es o entitats que siguin
mereixedors d’un reconeixement especial i que hagin contribuït a augmentar el prestigi del poble des del
punt de vista de les més variades formes de l’activitat de les persones.
Per valorar els mèrits dels candidats i candidates, caldrà que es tingui en compte la seva
actuació cívica global en vers la col·lectivitat, a més de les seves actuacions o serveis concrets pels
quals destaqui.
Article 2.- Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter
exclusivament honorífic, sense que, per tant, atorguin cap dret econòmic ni administratiu.
Article 3.- La concessió de totes les distincions honorífiques aniran precedides de l’acompliment
de les normes establertes en aquest Reglament.
Article 4.- No podran ser atorgats honors ni cap tipus de distincions, basats en el present
Reglament, als membres de la corporació municipal en exercici.
Capítol II
Dels honors i distincions honorífics

Article 5.- Els honors i distincions que , amb caràcter oficial podrà conferir, l’Ajuntament de
Vacarisses a fi i efecte de premiar mereixements especials o aportacions singulars al municipi, seran els
següents:
a) Títol de fill/a predilecte/a del poble.
b) Medalla del poble.
Secció I
Dels títols de fill/a predilecte/a del poble
Article 6.- Els títols de fill/a predilecte/a de la ciutat constitueixen la més gran distinció d’aquest
Ajuntament, per la qual cosa s’aplicaran sempre criteris molt estrictes per concedir-los.
Article 7.- La concessió del títol de fill/a predilecte/a del poble només podrà recaure en aquella
persona que vinculada al poble de Vacarisses, hagi destacat de manera extraordinària per qualitats o
mèrits personals o per serveis aportats, i que tingui una transcendència supramunicipal.
Article 8.- El títol de fill/a predilecte/a podrà ser concedit a títol pòstum.
Article 9.- En cas que la persona a la qual es concedeixi aquesta distinció sigui viva, rebrà, en
un acte protocol·lari, una insígnia solapa d’or que s’ajustarà al model que aprovi la corporació, i el
certificat de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament.
Article 10.- L’acte protocol·lari de nomenament de fill/a predilecte/a tindrà lloc al Saló de Plens
de l’Ajuntament, i serà convidat tot el consistori en Ple. Per acord majoritari del consistori es podrà
habilitat un indret més espaiós per aquesta celebració.
Article 11.- Cada vegada que es nomeni un ciutadà fill/a predilecte/a, s’editarà un fullet amb la
bibliografia del nomenat/da, i es farà la corresponent difusió.
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Article 12.- Mentre visquin, els fills/es predilectes del poble, seran convidats als actes oficials
que organitzi aquest Ajuntament.
Secció II
De la medalla del poble
Article 13.- La medalla del poble serà concedida a persones, entitats o agrupacions que hagin
sobresortit per la seva tasca meritòria i actuació, dins l’àmbit local o comarcal, en benefici i/o honor del
poble, i serà motiu de reconeixement col·lectiu.
Article 14.- No podrà ser concedida a títol pòstum.

Article 15.- Per donar la importància a que correspon a la medalla del poble, es limitarà la
concessió a un màxim per any d’una persona i una entitat.
Article 16.- La medalla del poble només podrà concedir-se una vegada a la mateixa persona,
entitat o associació.
Capítol III
El procediment de concessió dels honors
Article 17.- Per concedir qualsevol dels honors o de les distincions que s’esmenten en aquest
Reglament s’instruirà l’expedient corresponent a fi de determinar els mèrits o circumstàncies que en
justifiquin l’atorgament.
Article 18.- L’instructor practicarà totes aquelles diligències que cregui que són necessàries per
investigar i comprovar els mèrits de la persona o entitat proposada i farà constar a l’expedient els
serveis i les activitats que motiven la concessió de la distinció.
L’instructor formularà la proposta documentada, com a resultat de les diligències que hagi dut a
terme. Aquesta proposta s’elevarà a l’aprovació del Ple Municipal.
Article 19.- La concessió de l’honor de fill/a predilecte/a, així com la medalla del poble caldrà
l’acord d’aprovació per dos terços del Ple Municipal.
Capítol IV
Del llibre de registre d’honors i distincions

Article 20.- La Secretaria General de l’Ajuntament tindrà cura que es dugui un registre on es
consignaran les circumstàncies personals de tots els afavorits en algunes de les distincions honorífiques
a que es refereix aquest Reglament, la llista detallada i completa dels mèrits que motiven la concessió,
la seva data i, si és el cas, la mort de qui hagués rebut aquest honor perquè en qualsevol moment es
pugui saber, pel que fa a cada una de les distincions establertes, qui en té alguna.
Aquest llibre de registre tindrà una secció per a cada una de les distincions honorífiques.
Article 21.- En cas de privar-se algú de la distinció que se li havia atorgat en el seu moment, es
farà la cancel·lació corresponent de l’assentament en el llibre de registre, qualsevol que sigui la data en
què hagués estat conferida.
Article 22.- La forma, disseny i les dimensions de les diferents insígnies i medalles, indicades en
aquest Reglament, durà gravat l’escut del Municipi en tots el casos i hi figurarà la inscripció d’acord amb
les causes de la concessió.
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Disposicions finals
Primera.- En alguns casos excepcional, l’Ajuntament podrà salvar les limitacions que
s’estableixen respecte del nombre de distincions a atorgar, sempre que ho aprovi per majoria de dos
terços del Ple Municipal.
Segon.- Sigui quina sigui la data en què s’hagi atorgat les distincions que s’indiquen en aquest
reglament, la Corporació podrà retirar-les a aquelles persones que cometin alguna falta que aconselli
d’adoptar aquesta mesura extrema. Per fer-ho, es seguirà el mateix procediment i el requisits que
s’exigeixen per concedir-les.
Tercera.- Les concessions honorífiques es lliuraran en la data fixada per l’Alcaldia, prèvia
consulta a la Junta de Portaveus, i es celebrarà en sessió extraordinària del Ple Municipal convocada
expressament i exclusivament a tal efecte.
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