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Núm.	14250
AJUNTAmENT dE CASTELLó d’EmPÚRIES 

Edicte d’aprovació definitiva del Reglament d’honors i distincions de la 
vila de Castelló d’Empúries

El	Ple	de	l’Ajuntament	de	Castelló	d’Empúries,	reunit	en	sessió	or-
dinària	del	dia	27	de	setembre	de	2012,	aprovà	inicialment	la	modi-
ficació	de	l’article	16	del	Reglament	d’honors	i	distincions	de	la	vila	
de	Castelló	d’Empúries.

L’esmentada	aprovació	inicial,	ha	estat	sotmesa	a	informació	pú-
blica,	mitjançant	publicació	d’edicte	al	Diari	Oficial	de	la	Genera-
litat	de	Catalunya,	núm.	6240	del	dia	25	d’octubre	de	2012,	amb	
el	núm.	11959	al	Butlletí	Oficial	de	la	Província	de	Girona	núm.	
207	del	dia	 26	d’octubre	de	2012,	 al	Diari	El	Punt	Avui	del	dia	
1	de	novembre	de	 2012,	 i	 exposició	pública	 al	 tauler	d’anuncis	
de	 l’Ajuntament	 de	 Castelló	 d’Empúries,	 pel	 període	 comprès	
del	2	de	novembre	de	2012,	al	7	de	desembre	de	2012,	sense	que	
s’hagin	presentat	al·legacions,	 reclamacions	ni	suggeriments	de	
cap	mena.

Atès	que	durant	el	 termini	d’exposició	pública	no	s’han	presentat	
al·legacions,	reclamacions	ni	suggeriments,	el	Reglament	d’honors	
i	 distincions	de	 la	 vila	de	Castelló	d’Empúries,	 queda	APROVAT	
DEFINITIVAMENT	amb	data	d’efecte	10	de	DESEMBRE	de	2012,	
tal	i	com	consta	a	l’acord	de	referència,	exposant-se	a	continuació	el	
seu	text	íntegre.

REGLAMENT	D’HONORS	I	DISTINCIONS	DE	LA	VILA	DE	CAS-
TELLÓ	D’EMPÚRIES

PRÈAMBUL

L’article	191	del	Reglament	d’Organització,	Funcionament	 i	Rè-
gim	 Jurídic	 de	 les	 Corporacions	 Locals	 de	 28	 de	 novembre	 de	
1986,	disposa	que	per	a	 la	concessió	d’Honors	 i	Distincions	per	
part	de	les	Corporacions	es	necessita	tenir	un	Reglament	Especial	
que	reguli	el	procediment	i	prevegi	en	el	seu	articulat	els	casos,	els	
mèrits	o	els	serveis	que	puguin	determinar	la	concessió	de	con-
decoracions	 o	 alguna	 altre	 classe	 d’honors.	Això	 s’aconsegueix	
amb	el	següent:	
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CAPÍTOL			I

Article	1

Aquest	 Reglament,	 el	 qual	 es	 basa,	 essencialment,	 en	 els	 pre-
ceptes	 generals	 continguts	 als	 articles	 186	 al	 191	 del	 Reglament	
d’Organització,	Funcionament	i	Règim	Jurídic	de	les	Corporacions	
Locals,	de	28	de	novembre	de	1986,	és	l’únic	text	legal	invocable	per	
promoure	 i,	 si	 s’escau,	 concedir	Honors	 i	Distincions	per	part	de	
l’Ajuntament	a	favor	de	persones	o	entitats	a	les	que	se	les	consideri	
creditores.

Article	2

Les	propostes	 de	 recompenses	 o	distincions	 honorífiques,	 la	 con-
cessió	de	les	quals	pertoca	a	l’Ajuntament,	podran	ser	promogudes	
d’ofici	per	la	corporació	o	bé	per	Entitats	o	Associacions,	o	també,	
particularment	per	veïns	o	no	de	la	població	de	Castelló	d’Empúries	
mentre	tinguin	els	drets	civils	i	polítics	d’acord	amb	les	lleis	vigents.

Article	3

Qualsevol	moció,	instància,	proposta	o	memorial	amb	la	iniciativa	
de	concessions	honorífiques	per	part	de	l’Ajuntament	serà	objecte	
de	curs	administratiu	normal	i	determinarà	la	formació	d’expedient,	
sense	la	diligència	del	qual	no	podrà	aprovar-se	cap	honor	ni	dis-
tinció.

CAPÍTOL		II

CLASSES	DE	RECOMPENSES

Article	4

Amb	la	finalitat	de	distingir	i	premiar	mèrits	excepcionals,	serveis	
destacats,	 treballs	 valuosos	 en	 qualsevol	 dels	 aspectes	 cultural,	
científic,	 religiós,	 polític,	 artístic,	 esportiu,	 mediambiental,	 social,	
econòmic,	moral	o	material,	l’Excel·lentíssim	Ajuntament	de	Caste-
lló	d’Empúries	podrà	conferir	algunes	de	les	recompenses	honorífi-
ques	següents:

1er.	Medalla	del	municipi	en	les	seves	tres	categories,	d’or,	de	plata	
i	de	bronze.
2on.	Nomenament	de	Fill	Predilecte	o	Fill	Adoptiu	del	municipi.
3er.	Premis	Espiga	i	Timó	al	mèrit,	d’or,	plata	i	bronze.
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Article	5

Amb	 la	 sola	 excepció	 del	 Cap	 d’Estat,	 no	 podran	 atorgar-se	 ho-
nors	 o	 distincions	 a	 persones	 que	 desenvolupin	 alts	 càrrecs	 de	
l’Administració	 i	respecte	dels	quals	 l’Ajuntament	estigui	en	rela-
ció	 subordinada	de	 jerarquia,	 funció	o	 servei,	mentre	 subsisteixin	
aquests	motius.

Article	6

La	Medalla	del	municipi	en	les	seves	tres	categories	d’or,	de	plata	
i	 de	 bronze,	 serà	 encunyada	 segons	model	 i	 ostentarà	 l’escut	 del	
municipi	i	la	inscripció	següent:	“El	municipi,	al	mèrit”.	En	el	revers	
portarà	gravat	el	nom	i	els	cognoms	de	 l’interessat	 i	 la	data	de	 la	
seva	concessió.

Article	7

No	podrà	excedir	de	cinc	el	nombre	de	Medalles	d’Or	concedides	
en	gaudi	simultani	i	només	quan	algun	posseïdor	mori	serà	possible	
una	nova	concessió.

Article	8

Amb	la	Medalla	de	Plata	es	podran	honorar	fins	a	deu	persones	i	
per	a	concessions	posteriors	serà	d’aplicació	el	que	preveu	l’article	
precedent.

Article	9

La	Medalla	de	Bronze,	encunyada	en	aquest	metall,	serà	similar	en	
la	resta	a	les	anteriors,	però	sense	limitació	de	nombre.

Article	10

El	nomenament	de	Fill	Predilecte	només	podrà	recaure	en	persones	
que	haguessin	nascut	al	municipi	de	Castelló	d’Empúries,	mentre	
que	el	de	fill	adoptiu	pot	recaure	en	qualsevol	persona.	

Article	11

Donat	el	gran	honor	que	suposa	el	nomenament	assenyalat	a	l’article	
anterior,	 la	 seva	 concessió	 requerirà	 circumstàncies	d’acusada	 ex-
cepció	que	només	s’atendran	quan	així	ho	reclamin	veritables	impe-
ratius	de	justícia	ciutadana.
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Article	12

L’Espiga	i	el	Timó	estaran	confeccionats	en	or,	plata	i	bronze	i	seran	
destinats	a	premiar	serveis	singulars	en	favor	del	municipi.	

L’Espiga	 i	 el	Timó	s’atorgaran	al	mèrit	de	 totes	aquelles	persones	
que	contribueixin	en	temes	relacionats	amb	els	valors	social,	cultu-
ral,	 científic,	 religiós,	polític,	 artístic,	 esportiu,	mediambiental,	 so-
cial,	econòmic,	moral	o	material	del	nostre	municipi.

Article	13

Les	 persones	 condecorades	 podran	 usar	 el	 distintiu	 en	 qualsevol	
acte	públic.	Els	fills	predilectes	o	adoptius	i	els	investits	de	Medalla	
d’Or	gaudiran	de	representació	personal	per	dret	propi,	i	figuraran	
en	lloc	immediat	a	la	Corporació	en	els	actes	oficials	i	en	les	solem-
nitats	que	l’Ajuntament	celebri.

Article	14

La	Medalla	d’Honor	del	municipi	serà	atorgada	a	aquelles	persones	
o	entitats	 castellonines	o	vinculades	amb	el	municipi	que	 s’hagin	
destacat	en	la	defensa	dels	drets	humans	i	en	la	promoció	a	la	nostra	
societat	dels	valors	de	llibertat,	solidaritat	i	justícia.

CAPÍTOL		III

EXPEDIENTS	DE	CONCESSIÓ

Article	15

Perquè	pugui	concedir-se	qualsevol	dels	honors	o	distincions	és	im-
prescindible	la	tramitació	de	l’expedient	oportú	que	permeti	justifi-
car	les	raons	de	l’atorgament.

Article	16

Correspondrà	 a	 una	 comissió	 nomenada	 a	 l’efecte	 per	 instruir	 i	
tramitar	l’expedient	de	justificació	de	mèrits	i	circumstàncies,	amb	
inclusió	de	 totes	 les	 informacions,	proves	o	diligències	que	es	ne-
cessitin	perquè	els	serveis,	fets	o	actuacions	hi	constin	fefaentment.

Aquesta	comissió	estarà	formada	per:
•	L’Alcalde/ssa
•	Regidor/ora	de	Cultura
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•	Regidor/ora	de	Patrimoni
•		1	Regidor/ora	de	cada	grup	polític	amb	representació	al	Plenari	
Municipal

•		Els	Directors/es	de	cadascun	dels	centres	educatius	públics,	del	
municipi.

•	Director/a	del	Parc	Natural	dels	Aiguamolls	de	l’Empordà
•	El	Jutge/ssa	de	Pau
•	El	Rector	de	la	Parròquia

Article	17

Ultimat	l’expedient,	la	Comissió	emetrà	un	dictamen	inspirat	en	se-
ver	criteri	i	basat	en	el	valor	cert	dels	mèrits	plenament	justificats	i	
proposarà	la	concessió	o	denegació	de	l’honor	o	distinció.

Article	18

El	 Ple,	 vist	 el	 dictamen	 a	 què	 refereix	 l’article	 anterior,	 adoptarà	
l’acord	oportú.

CAPÍTOL		IV

IMPOSICIÓ	DE	LES	DISTINCIONS

Article	19

Cada	nomenament	o	distintiu	el	lliurarà	i	l’imposarà	l’il·lustríssim	Sr.	
Alcalde,	en	acte	solemne,	en	el	Saló	de	Sessions	de	 l’Ajuntament,	al	
qual	assistirà	la	Corporació	en	Ple	i,	quan	la	trascendència	del	guardó	
ho	requereixi,	 les	autoritats	 i	 representacions	que	a	 l’efecte	hi	siguin	
convidades.	L’Ajuntament,	no	obstant	això,	podrà	acordar	el	que	les	
circumstàncies	justifiquin,	que	la	imposició	tingui	lloc	en	un	altre	punt	
i	que	es	designi	la	representació	que	acompanyi	en	tal	cas	el	Sr.	alcalde.

Article	20

Els	 honors	 i	 distincions	 descrits	 es	 lliuraran	 preferentment	 en	 el	
marc	de	la	festa	de	la	Candelera.

Article	21

Amb	l’emblema	o	distintiu	es	lliurarà	a	l’interessat	una	credencial,	
en	pergamí,	en	què	constin	el	seu	nom	i	cognoms,	resum	dels	fets	o	
serveis	que	l’han	conduït	a	obtenir	la	recompensa	i	breu	ressenya	de	
l’acord	de	concessió.
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CAPITOL		V

DISPOSICIÓ	FINAL

El	present	Reglament	entrarà	en	vigor	a	partir	de	la	data	de	publi-
cació	del	 text	 íntegre	en	el	Butlletí	Oficial	de	 la	Província,	un	cop	
produïda	l’aprovació	definitiva.

Castelló	d’Empúries,	11	de	desembre	de	2012

Xavier	M.	Sanllehí	i	Brunet
Alcalde


