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ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Garriga

EDICTE

Havent estat adoptat en sessió plenària de data 18 de novembre de 2015 l'acord d'aprovació inicial de la Modificació del 
reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de la Garriga, i al no haver-se presentat reclamacions durant el termini 
d'exposició  al  públic,  queda automàticament  elevat  a  definitiu el  mateix,  el  text  modificat  del  qual  es fa  públic,  en 
compliment de l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, article 178 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 65 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

"REGLAMENT D'HONORS I  DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA (publicat  al  BOP núm.  33  del 
7/2/2009)

La modificació afecta als article 3, 6, 8, 9 i 26 en aspectes molts puntuals:

Art.  3.  Els  honors  i  distincions que l'Ajuntament  de la  Garriga  pot  conferir  per  premiar  mèrits  especials  o  serveis 
extraordinaris prestats al municipi, són els següents:

a) Títol de Garriguenc/a Il·lustre.
b) Medalla d'Honor de la Garriga.
c) Distinció ciutadana.

Art. 6.

1. La concessió del títol de Garriguenc/a Il·lustre podrà recaure en qui, independentment del seu lloc de naixement, sigui 
o hagi estat veí/ïna de la Garriga, hagi destacat per les seves qualitats o mèrits personals, o pels serveis prestats en 
benefici o honor de la Garriga, i hagi assolit una consideració pública notòria.

2.  El  Títol  de  Garriguenc/a  Il·lustre  podrà  ser  concedit  a  títol  pòstum,  sempre  que  la  persona  morta  tingui  els 
mereixements abans esmentats.

3. El Títol de Garriguenc/a Il·lustre constitueix el principal honor o distinció concedit per l'Ajuntament de la Garriga.

Art. 8.

1. Acordada la concessió del títol de Garriguenc/a il·lustre, la Presidència de la Corporació haurà d'assenyalar la data i 
el lloc per al lliurament solemne del diploma i de les insígnies que acreditin la distinció a la persona designada.

2. El diploma esmentat contindrà els mereixements que justifiquen la concessió. La insígnia s'ajustarà al model que 
aprovi  la  Corporació,  en  sessió  plenària,  i  hi  haurà  de  figurar,  en  tot  cas,  l'escut  del  Municipi,  la  inscripció  de 
Garriguenc/a Il·lustre i el nom de la persona així honorada.

Art. 9. Les persones que esdevinguin Garriguenc/a Il·lustre seran especialment convidades a acompanyar la Corporació 
Municipal en actes solemnes, i ocuparan el lloc que se'ls assenyali segons l'ordre de prelació establert.

Art. 26.

a) L'ordre i prelació de la Corporació Municipal als actes oficials serà el següent:

1. Alcalde/essa.

2. Tinents/es d'Alcalde.

3. Portaveus dels Grups Municipals.

4. Regidors/res Delegats/des.

5. La resta de Regidors/res, segons l'ordre de llistes. C
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6. Les persones nomenades "Garriguencs il·lustres" tal com es preveu en aquest reglament, i per ordre de concessió de 
les respectives distincions.

Contra Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del 
dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de el present 
acord  es  podrà  interposar  pels  interessats  un  recurs  contenciós  administratiu,  davant  la  Sala  Contenciosa  juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La Garriga, 12 de gener de 2016
L'alcaldessa, Meritxell Budó i Pla

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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