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Administració Local

2015-11057
Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem

EDICTE

La Junta Veïnal de l’EMD de Bítem, en sessió ordinària núm. 04/2015 celebrada el dia 3 de març de 2015, va 
acordar l’aprovació inicial del Reglament d’honors i distincions de l’EMD de Bítem.

L’esmentat Reglament es va sotmetre a exposició pública, per un període de trenta dies hàbils, mitjançant edictes 
publicats al BOPT núm. 66, de 20/03/2015, i al DOGC núm. 6837, de 24/03/2015, els quals han estat també exposats 
al tauler d’anuncis de l’EMD, a l’efecte que els interessats poguessin examinar-los i formular les reclamacions 
o al·legacions que consideressin oportunes. Transcorregut el termini d’exposició publica no s’han formulat ni 
reclamacions ni suggeriments contra el mateix.

De conformitat amb l’establert en l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en l’acord d’aprovació inicial del Reglament a que s’ha fet 
referència anteriorment, el mateix ha esdevingut defi nitiu al no formular-se reclamacions ni suggeriments.

Contra l’esmentat acord defi nitiu, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala 
del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà d’aquesta publicació al BOPT. Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri 
procedent.

En compliment de l’establert en l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació íntegra del Reglament aprovat;

REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’EMD DE BÍTEM

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1.- Objecte.
El present Reglament té per objecte la regulació dels honors i de les distincions encaminats a premiar especials 
mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que, dins de qualsevol àmbit i pel seu caràcter exemplar o altament 
benefi ciós per a la col·lectivitat, siguin mereixedors de reconeixement públic del nostre poble envers els guardonats 
a qui s’atribueixin, siguin aquests persones físiques o jurídiques.

Article 2.- Incompatibilitat.
Cap honor ni distinció no podrà ser atorgat/da a persones que desenvolupin càrrecs en l’administració i respecte 
dels quals es trobi la Junta Veïnal en relació subordinada de jerarquia, funció o servei, i en tant els segueixin 
desenvolupant.

Article 3.- Naturalesa.
Tots els honors i distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter exclusivament honorífi c, personal 
i intransferible sense que el seu atorgament porti aparellat cap dret de naturalesa administrativa ni econòmica.

Article 4.- Exclusivitat.
Els honors i les distincions només podran concedir-se una sola vegada a favor de la mateixa persona física o 
jurídica.

Capítol II. Dels honors i les distincions.

Article 5.- Catàleg d’honors i distincions.
L’EMD de Bítem podrà atorgar els honors i distincions següents:
1.- Nomenaments honorífi cs:
a) Títol de Fill/a Predilecte/a.
b) Títol de Fill/a Adoptiu/va.
c) Membre honorari de l’EMD de Bítem.
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2.- Distincions honorífi ques:
a) Medalla d’honor de l’EMD de Bítem.
b) Distinció a la longevitat.
c) Bitemenc/a de l’any.
d) Agermanament.
e) Assignació de denominacions, monuments o plaques commemoratives.

Article 6.- Fill predilecte.
1. El Títol de Fill/a Predilecte/a de Bítem és la categoria més gran entre els honors i només podrà recaure en 
persones nascudes o arrelades al poble de Bítem.
2. L’EMD podrà concedir-ho en supòsits molt excepcionals quan s’acreditin assenyalats mèrits o extraordinaris 
serveis prestats a Bítem concorrent en el benefi ciari/ària un alt prestigi i general consideració que sigui motiu de 
reconeixement col·lectiu.
3. Aquest títol tindrà caràcter vitalici.
4. L’EMD lliurarà als benefi ciaris/àries un Diploma en el qual hi constarà l’escut ofi cial, el nom i cognoms de la 
persona distingida, la data de l’acord plenari de concessió i un breu resum dels mereixements que la justifi quen així 
com la inscripció de Fill/a Predilecte/a.
5. Les persones distingides amb el títol de Fill/a Predilecte/a gaudiran d’un lloc preferent en els actes ofi cials que 
celebri l’EMD quan per raó de la naturalesa de l’acte hagin estat convidats pel President.
6. No es podran concedir els títols a que es refereix aquest precepte al President/a i Vocals de l’EMD mentre es 
trobin en l’exercici del càrrec.
7. El Títol de Fill/a Predilecte/a podrà ser concedit a títol pòstum, sempre que la persona morta hagi tingut els 
mereixements abans esmentats.

Article 7.- Fill adoptiu.
1. El Títol de Fill/a Adoptiu/va de Bítem es podrà atorgar a persones que, sense haver nascut a Bítem, compleixen 
les circumstàncies assenyalades en l’apartat 2 de l’article anterior, essent el procediment idèntic.
2. Aquest títol tindrà caràcter vitalici.
3. L’EMD lliurarà als benefi ciaris/àries un Diploma en el qual hi constarà l’escut ofi cial, el nom i cognoms de la 
persona distingida, la data de l’acord plenari de concessió i un breu resum dels mereixements que la justifi quen així 
com la inscripció de Fill/a Adoptiu/va.
4. Les persones distingides amb el títol de Fill/a Adoptiu/va gaudiran d’un lloc preferent en els actes ofi cials que 
celebri l’EMD quan per raó de la naturalesa de l’acte hagin estat convidats pel President.
5. No es podran concedir els títols a que es refereix aquest precepte al President/a i Vocals de l’EMD mentre es 
trobin en l’exercici del càrrec.
6. El Títol de Fill/a Adoptiu/va podrà ser concedit a títol pòstum, sempre que la persona morta hagi tingut els 
mereixements abans esmentats.

Article 8.- Membre honorari de l’EMD de Bítem.
1. Podran ser nomenades President/a o Vocal Honorari/rària de l’EMD de Bítem les personalitats del país o 
estrangers, com a mostra de l’alta consideració que mereixen o com a reciprocitat a distincions anàlogues de les 
quals hagi estat objecte la Corporació o autoritats municipals. Aquesta distinció podrà també ésser atorgada a 
expresidents/es o ex-vocals de l’EMD de Bítem.
2. La concessió d’aquests títols honorífi cs podrà fer-se amb caràcter vitalici o per termini limitat a la duració del 
mandat quan el benefi ciari ostenti un càrrec electe de caràcter polític representatiu. O bé a favor de la Institució en 
el cas d’aplicació de la reciprocitat o correspondència a un honor similar atorgar per una altra institució o ens local.
3. L’EMD lliurarà als benefi ciaris una medalla d’igual format al que correspon al President/a o als Vocals, segons el 
cas, i un Diploma en el qual hi constarà l’escut ofi cial, el nom i cognoms de la persona o la denominació de l’entitat 
distingida, la data de l’acord Plenari de concessió i els mereixements que la justifi quen així com la inscripció de 
President/a honorari/a de l’EMD de Bítem.
4. Les persones distingides per aquests nomenaments no tindran cap facultat d’intervenció en el govern ni en 
l’administració de l’EMD, si bé el President/a els podrà encomanar funcions representatives que s’hagin d’exercir 
fora de l’àmbit territorial de l’EMD de Bítem i en actes sense transcendència administrativa.
5. Els benefi ciaris d’aquests títols gaudiran d’un lloc preferent en els actes ofi cials que celebri l’EMD quan, per raó 
de la naturalesa de l’acte, hagin estat convidats pel President/a i assistiran ostentant la medalla acreditativa de 
l’honor rebut.
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Article 9.- Medalla d’honor de l’EMD de Bítem.
1. La Medalla d’honor de Bítem es un reconeixement a les persones o institucions que hagin efectuat alguna 
actuació rellevant per al poble de Bítem.
2. Aquesta distinció també es podrà concedir a favor d’institucions, entitats o associacions l’activitat de les quals 
hagi comportat actuacions d’anàloga rellevància en benefi ci de la col·lectivitat.
3. La concessió de la Medalla s’acompanyarà d’un diploma de característiques similars als que corresponen als 
nomenaments honorífi cs i d’una rèplica de la medalla amb format d’insígnia de solapa.

Article 10.- Distinció a la longevitat.
1. Aquelles persones residents a Bítem que assoleixin d’edat de cent anys seran honorades amb el reconeixement 
formal a una llarga vida simbolitzat a través del lliurament d’una insígnia de plata que portarà en l’anvers un símbol 
representatiu d’una dilatada existència i en la qual, junt a l’esmentat símbol, hi fi gurarà inscrit 100 anys i en revers 
EMD de Bítem.
2. L’esmentada distinció serà lliurada personalment a l’interessat/a per part de la Presidència junt amb un Diploma 
en el qual hi fi guraran els noms i cognoms de la persona homenatjada junt amb les dates de naixement i l’expedició 
del Diploma.

Article 11.- Bitemenc/a de l’any.
El reconeixement com a bitemenc/a de l’any es concedirà pels mèrits que qualsevol persona física o jurídica hagi 
destacat per la seva trajectòria personal o col·lectiva en qualsevol tipus d’activitat que contribueixi a la dinamització 
del poble de Bítem, i comportarà el lliurament d’un diploma i es lliurarà en acte públic. L’elecció es realitzarà per 
votació popular sobre un màxim de tres nominats.

Article 12.- Agermanaments.
L’EMD de Bítem podrà promoure el seu agermanament amb altres EMD’s, municipis o pobles a l’objecte d’establir 
relacions d’intercanvi i d’experiències, col·laboració mútua i vincles de cooperació i solidaritat.

Article 13.- Assignació de denominacions, monuments o plaques commemoratives.
1. A l’objecte de premiar i enaltir els mèrits assenyalats a l’article 1, l’EMD podrà acordar la retolació d’una nova 
via urbana o plaça pública amb el nom de la persona mereixedora d’aquest honor, o efemèride o esdeveniment 
digne d’ésser rememorat, materialitzant-se mitjançant la col·locació d’un rètol especial per les seves condicions 
artístiques o de qualitat a les normals col·locades a les vies públiques municipals.
2. Tanmateix, per premiar mèrits especials, benefi cis assenyalats o serveis extraordinaris, l’EMD podrà concedir 
el nom de la persona o entitat en que aquells hi concorrin a un edifi ci públic, o sales o dependències municipals.
3. L’EMD també podrà erigir monuments públics per perpetuar la memòria d’un personatge o esdeveniment que 
pels especials mereixements, alt prestigi o signifi cat, en siguin creditors.
Capítol III. Del procediment de concessió d’honors i distincions.

Article 14.- Expedient administratiu.
La concessió de qualsevol dels honors o de les distincions, quina regulació és objecte d’aquest Reglament, requerirà 
la instrucció prèvia d’un expedient administratiu per determinar els mèrits, qualitats o circumstàncies que l’aconsellin.

Article 15.- Iniciació.
El procediment s’iniciarà bé d’ofi ci, pel President o per la Junta Veïnal, o bé a instància de les entitats o associacions 
constituïdes a Bítem i incloses en el Registre d’entitats de l’EMD de Bítem. En aquest darrer supòsit, per continuar 
la tramitació de l’expedient caldrà l’acord previ favorable de la Junta Veïnal.

Article 16.- Instrucció.
Serà nomenat instructor/a de l’expedient un membre de la Junta Veïnal, que inclourà en aquest tots els antecedents 
relacionats amb el seu objecte i practicarà, si fos escaient, les proves necessàries. En aquesta tasca, l’Instructor/a 
serà auxiliat per un secretari.

Article 17.- Resolució.
Finalitzades les actuacions, per a les quals es fi xa un plaça màxim d’un mes, l’Instructor/a formularà proposta de 
resolució remetent l’expedient amb tot l’actuat a la Presidència, qui, si fa seva la proposta, sotmetrà l’expedient a la 
Junta Veïnal per a la seva aprovació, que necessitarà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels 
seus membres.
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Article 18.- Llibre d’honors i Distincions.
L’EMD de Bítem crea un Llibre d’honors i Distincions on s’hi inscriuran els atorgats. La Secretaria de l’EMD tindrà 
la custòdia del Llibre, el qual tindrà caràcter públic, i hi practicarà les inscripcions per ordre cronològic anotant per a 
cadascuna la persona o entitat afavorida, circumstàncies que la motiven i data de l’acord de la concessió.

Article 19.- Lliurament.
El lliurament als benefi ciaris de la concessió d’honors i distincions tindrà lloc en acte públic, amb l’assistència 
de la Junta Veïnal i, ateses les circumstàncies de cada cas, d’aquelles autoritats i representacions que s’estimin 
pertinents.

Capítol IV. De la revocació dels honors i de les distincions.

Article 20.- Procediment i efectes.
Prèvia instrucció d’un expedient on quedin degudament justifi cades les causes que la fonamentin, la Junta Veïnal 
podrà revocar els honors i distincions concedits quan el/la guardonat/da incorri en conductes que per la seva 
indignitat o demèrit aconsellin aquesta mesura. En la instrucció d’aquest expedient se seguirà el mateix procediment 
que per a la seva concessió. La revocació comportarà la cancel·lació del corresponent assentament del Llibre 
d’Honors i Distincions.

Disposició derogatòria
Queden sense efecte les disposicions normatives d’aquesta EMD contràries als preceptes del present Reglament.

Disposició fi nal
El present Reglament entrarà en vigor el dia hàbil següent a la data de la publicació del seu text íntegre al Butlletí 
Ofi cial de la Província de Tarragona.

Bítem, 24 de novembre de 2015.
Josep Cugat Ginovart, president de l’EMD Bítem.
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