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AJUntAment de sAnt PAU de seGÚries  

Edicte d’aprovació definitiva d’un reglament

Per acord del Ple de 18-01-2016 es va aprovar inicialment el Regla-
ment d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Sant Pau de Segú-
ries i es va publicar al diari el Ripollès de 28-01-2016; al DOGC núm. 
7048 de 29-01-2016 i al BOP de Girona núm. 21 de 2-02-2016.

Com que no s’han presentat al·legacions, el reglament ha quedat apro-
vat definitivament en data 9-3-2016, per la qual cosa es públic el seu 
text íntegre al BOP de Girona i posteriorment una ressenya al DOGC.

REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT 
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Disposició final única

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, estima necessari disposar 
d’una regulació que permeti reconèixer i premiar serveis extraor-
dinaris al municipi, realitzats per persones físiques o jurídiques, de 
manera que es reconeguin aquests mèrits de manera pública, desta-
cant aquelles conductes que siguin mereixedores de reconeixement 
públic, sobretot valors com la tolerància, la llibertat i l’amor a la 
terra.

Els títols i distincions que concedeix l’Ajuntament són solament ho-
norífics, i per tant, no tenen una compensació econòmica o de qual-
sevol altres mitjà. 

Es vol honorar i distingir els actes exemplificadors que reverteixin 
en el bé de Sant Pau de Segúries i mostrar a tots els veïns i a les ge-
neracions presents i futures, uns models a seguir i imitar.

L’altruisme del treball en benefici dels altres és un exemple per als 
membres d’una societat on els valor de la solidaritat, juntament la 
justícia social, han de ser les guies que ens farà créixer com a perso-
nes i com a poble.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Fonament Legal i Naturalesa

L’aprovació d’aquest Reglament es fonamenta en els articles 4 i 49 
de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim 
local, i els articles 50.24 i 189 a 191 del Reial decret 2568/1986, de 26 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, fun-
cionament i règim jurídic de les entitats locals, que estableixen que 
les corporacions locals podran acordar la creació de medalles, em-
blemes, condecoracions o altres distintius honorífics, a fi de premiar 
mereixements especials, beneficis senyalats o serveis extraordinaris, 
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previs els tràmits necessaris que s’estableixen en aquest Reglament 
especial.

Article 2. Objecte

La concessió de títols, honors i condecoracions que poden ser ator-
gats per l’Ajuntament, a fi de premiar o reconèixer les actuacions 
que en puguin ser mereixedores, seran les següents:

- Títol de Fill Predilecte.
- Títol de Fill Adoptiu Predilecte
- La Clau d’Or
- La Medalla d’Or
- La Medalla de Plata
- La Medalla de Bronze
- Nomenament d’alcalde/essa o regidor/s Honorífic/a.
- Medalla al Valor
- Medalla al Mèrit Turístic
-  Designació del nom d’una persona vinculada a Sant Pau de Segú-

ries, a un espai del municipi

Article 3. Els nomenaments

Els nomenaments, que poden recaure en persones tant nacionals 
com estrangeres, tindran un caràcter honorífic i no atorgaran en cap 
cas potestats per a intervenir en la vida administrativa ni en el go-
vern del municipi, però habilitaran el desenvolupament de funcions 
representatives quan aquestes s’hagin d’exercir fora de la demarca-
ció territorial respectiva, prèvia designació especial de l’Alcaldia.

La concessió de distincions i honors, en tot cas, es faran de forma 
discrecional per l’Ajuntament.

Per a concedir els honors i distincions a persones estrangeres, es 
tindrà en compte el que assenyala l’article 190 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

CAPÍTOL II. DELS TÍTOLS DE FILL PREDILECTE I DE FILL 
ADOPTIU

Article 4. Títol de fill predilecte

El títol de Fill Predilecte s’atorgarà a aquella persona física que, ha-
vent nascut en el municipi, hagi demostrat qualitats, mèrits perso-
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nals, o serveis prestats en benefici o honor de Sant Pau de Segúries 
i que assoleixin un consideració indiscutible en el concepte públic. 

Article 5. Títol de fill adoptiu predilecte

El nomenament de Fill Adoptiu Predilecte, que recaurà en una per-
sona física, tindrà la mateixa consideració i jerarquia que el títol de 
Fill Predilecte, amb l’única diferència de que es conferirà a persones 
que no hagin nascut en el municipi, tant estrangeres com espanyo-
les, però que, no obstant, tinguin un vincle molt especial amb aquest 
i reuneixin les condicions assenyalades en l’article anterior.

Article 6.Concesió a Títol Pòstum

Els títols anteriors poden ésser concedits a títol pòstum, en els casos 
en que concorrin en la persona difunta els requisits enumerats an-
teriorment.

Article 7. Durada dels títols

Els Títols de Fill Adoptiu i de Fill Predilecte tindran caràcter vitalici, 
i no es podran atorgar més de 10 títols de Fill Adoptiu i més de 10 
títols de Fill Predilecte. 

Només en casos excepcionals es podrà acordar concedir un nombre 
major de títols si les circumstàncies tenen una importància extrema 
per al municipi.

Article 8. Revocació dels Títols

Aquella persona que posseeixi la distinció de Fill Predilecte o Adop-
tiu, només en podrà ser privada i, en conseqüència, revocat el no-
menament, quan concorrin causes excepcionals motivades per com-
portaments indignes que han de quedar acreditats en l’expedient 
instruït a l’efecte.

L’acord que desposseeixi dels títols mencionats ha de ser adoptat 
seguint el mateix procediment i amb la mateixa majoria que per al 
seu atorgament.

Article 9. Entrega de Títols

Una vegada que sigui acordada la concessió dels títols anteriors, 
s’assenyalarà la data de la seva entrega per mitjà del lliurament dels 
diplomes i insígnies que corresponguin a cada un dels títols.
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El diploma de Fill Predilecte o Adoptiu contindrà les mencions se-
güents:

El Ple de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries en sessió de______, 
va acordar concedir al/a la Sr./a _____________________________el 
títol de FILL/A ADOPTIU/VA del municipi de Sant Pau de Segú-
ries, en reconeixement públic dels seus mèrits extraordinaris en be-
nefici del poble. 

I per tal que quedi constància del seu agraïment, lliurem aquest di-
ploma acreditatiu.

CAPÍTOL III. DE LES MEDALLES DEL MUNICIPI

Article 10. Descripció de les Medalles

La Medalla [Or/Plata/Bronze] s’atorgarà a les persones físiques o 
jurídiques, privades o públiques, nacionals o estrangeres, com a una 
recompensa municipal creada per a premiar mèrits extraordinaris 
per accions, serveis o difusió del municipi.

Article 11. Nombre de Medalles

El nombre màxim de Medalles [Or/Plata/Bronze] que es poden 
concedir cada 5 anys serà de 2, amb la finalitat d’atorgar la corres-
ponent importància a la distinció.

Article 12. Característiques de les Medalles

La Medalla tindrà les s característiques següent:
- Segueix el model oficial d’escut de la Vila.
- S’encunyarà en (Or/Plata/Bronze): 

Anvers: l’escut del municipi 
Revers: nom i cognoms del/de la guardonat/da, data de l’acord 
d’atorgament i motiu d’atorgament.

-  S’entregarà en una caixa de fusta amb l’escut del poble, i penjada 
d’una cinta de color verd o vermell

- Juntament amb la Medalla, s’entregarà un diploma acreditatiu

CAPITULO IV. LA CLAU D’OR DE LA CIUTAT

Article 13. Entrega de la clau d’or del poble

Es concedeix la Clau d’Or a caps d’Estat estrangers, i personalitats 
que visitin oficialment l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per 
Resolució de l’Alcaldia donant-te compte a l’Ajuntament en Ple.
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CAPÍTOL V. PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT D’HONORS 
I DISTINCIONS

Article 14. Iniciació

S’iniciarà el procediment a instància de l’alcalde/essa per una reso-
lució, en la qual proposarà a la persona a la que es desitgi distingir, 
així com la distinció a atorgar. En la mateixa resolució, es nomenarà 
a l’instructor del procediment que pot ser tant un empleat públic de 
la Corporació com un membre electe d’aquesta. 

Article 15. Instrucció

L’instructor realitzarà totes les actuacions que siguin necessàries 
per a acreditar els mèrits que concorrin en els proposats. Per a això, 
podrà sol·licitar els informes i testimonis que siguin necessaris per 
a confirmar aquest mereixement, i que quedaran incorporats a 
l’expedient.

Una vegada conclòs el tràmit anterior, trametrà un informe raonat, 
que podrà ser favorable o desfavorable, i una proposta de resolu-
ció a l’Alcaldia, que procedirà a valorar-la. L’Alcaldia podrà op-
tar entre sol·licitar més diligències o trametre la proposta al Ple de 
l’Ajuntament per a l’adopció de l’acord corresponent.

Article 16. Resolució de l’expedient

El Ple de l’Ajuntament, amb caràcter discrecional i de conformitat 
amb l’article 50.24 del Reglament d’organització i funcionament, re-
soldrà si escau o no la concessió dels títols i honors descrits anterior-
ment, atenent als mèrits, qualitats i circumstàncies singulars dels 
guardonats, per majoria de 3/5 parts del consistori.

Article 17. Entrega del títol

L’entrega al guardonat de la distinció es durà a terme en un acte pú-
blic solemne i en els termes que s’assenyalin en l’acord, procurant 
atorgar-ne suficient publicitat.

Article 18. Lloc d’honor

Els que ostentin una distinció de les assenyalades en aquest Regla-
ment gaudiran d’un lloc d’honor en els actes públics als que siguin 
invitats.
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CAPÍTOL VI. LLIBRE-REGISTRE

Article 19. Llibre Registre de Distincions

Els títols atorgats s’inscriuran en el Llibre Registre de Distincions, 
inscrivint-se per ordre cronològic d’atorgament el nom del guardo-
nat i el títol concedit.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Aquest Reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitiva-
ment i publicat e seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i de conformitat amb el que assenyala l’article 70 de la 
Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local. 

Sant Pau de Segúries, 25 d’abril de 2016 

Dolors Cambras Saqués 
Alcaldessa 


