Anunci de data 28 de gener de 2019
Aprovació inicial del reglament d’honors i distincions.
El Ple de l’Ajuntament d’Anglès, en la sessió del 18 de desembre de 2018, va aprovar
inicialment el reglament d’honors i distincions, el qual es sotmet a informació pública i es
dona audiència als ciutadans afectats per aquest acord, en el termini de TRENTA DIES a
comptar de de l'endemà de la publicació oficial en el BOP número 17 de 24 de gener de
2019.
S'annexa el text íntegre del projecte de reglament per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin
oportunes.
En cas que no se’n formulessin dintre el termini indicat, el reglament s’entendria aprovat
definitivament sense necessitat de nou acord. En aquest cas, es procediria a publicar
l’edicte d’aprovació definitiva amb el text íntegre del Reglament aprovat, en el Butlletí
Oficial de la Província.
Anglès, a la data de la signatura electrònica
L’alcaldessa,
Astrid Desset Desset

ANNEX: REGLAMENT MUNICIPAL D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE D’ANGLÈS
Capítol I – Dels honors de l’Ajuntament
Article 1
En exercici de les facultats que confereixen els articles 55 i 56 del Reial decret legislatiu
781/1986, aquest Ajuntament regula pel present Reglament la concessió d’honors i distincions,
per a premiar mèrits especials, beneficis senyalats o serveis extraordinaris.
Article 2
Els honors que l’Ajuntament d’Anglès podrà conferir per a premiar mèrits especials o serveis
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extraordinaris prestats a la Vila, seran els següents:
1. Títol de Fill Predilecte de la Vila d’Anglès
2. Títol de Fill Adoptiu de la Vila d’Anglès
3. Medalla de la Vila d’Anglès
Aquestes distincions són merament honorífiques, sense que puguin atorgar cap dret econòmic ni
administratiu.
En tots els casos, la concessió de les distincions honorífiques expressades haurà d’anar precedida
del compliment de les normes establertes en el present Reglament.
Capítol II – Dels títols de Fill Predilecte i Fill Adoptiu
Article 3
La concessió del títol de Fill Predilecte de la Vila d’Anglès, únicament podrà recaure en qui, havent
nascut a la Vila, hagi destacat de forma extraordinària per qualitats o mèrits personals o per
serveis prestats en benefici o honor d’Anglès, que hagin aconseguit consideració indiscutible en el
concepte públic.
La concessió del títol de Fill Adoptiu de la Vila d’Anglès podrà atorgar-se a les persones que sense
haver nascut en aquesta Vila, reuneixin les circumstàncies assenyalades en el paràgraf anterior.
Tant el títol de Fill Predilecte com el de Fill Adoptiu podran ésser concedits a títol pòstum, sempre
que en el fallit hagin concorregut els mèrits abans esmentats.
Article 4
Els títols de Fill Predilecte i Adoptiu, ambdós d’igual distinció, constitueixen la major distinció de
l’Ajuntament, pel que la seva concessió es farà sempre utilitzant criteris molt restrictius.
Els títols anteriors tindran el caràcter de vitalici i, una vegada se n’hagi atorgat tres per a cadascun
d’ells, no podran conferir-se’n d’altres mentre visquin les persones afavorides, a menys que es
tracti d’un cas molt excepcional, a judici de la corporació, que haurà de declarar aquesta
excepcionalitat prèviament en sessió plenària i per unanimitat.
Article 5
La concessió del títol de Fill Predilecte i Fill Adoptiu serà acordada pel plenari de la corporació amb
el vot favorable de dues terceres parts dels regidors assistents a la sessió, a proposta de l’alcalde i
previ expedient, en el que hauran de quedar acreditats els mereixements que justifiquin aquests
honors.
Acordada la concessió de qualsevol dels títols anteriors, la corporació municipal assenyalarà la
data en què es reunirà per a fer entrega a l’agraciat en sessió solemne del diploma i de les
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insígnies que acreditin la distinció.
L’esmentat diploma haurà d’estendre’s en un suport artístic i contindrà de manera molt succinta
els mereixements que justifiquen la concessió; la insígnia s’ajustarà al model que en el seu dia
aprovi la corporació, en el que haurà de figurar, en tot cas, l’escut de la Vila, així com la inscripció
de Fill Predilecte o de Fill Adoptiu, segons procedeixi.
Article 6
Les persones a qui es concedeixin els títols de Fill Predilecte o Fill Adoptiu de la Vila tindran dret a
acompanyar la corporació municipal en els actes o solemnitats a què aquesta concorri, ocupant el
lloc que per això li sigui assenyalat. A tal efecte, l’alcalde dirigirà als agraciats una comunicació
oficial, en la que se li comuniqui el lloc, data i hora de la celebració de l’acte o solemnitat i
participant-li la invitació a assistir.

Capítol III – De la Medalla de la Vila
Article 7
La Medalla de la Vila d’Anglès és una recompensa municipal creada per a premiar mèrits
extraordinaris que concorrin en personalitats, entitats o corporacions, tant nacionals com
estrangeres, per haver prestat serveis a la Vila o dispensat honors a ella.
La Medalla tindrà caràcter de condecoració.
Article 8
Les medalles de la Vila seran encunyades en plata amb banys d’or; totes penjaran d’una cinta de
seda de color verd, ocre i blau, amb passador del mateix metall que la medalla. Quan es tracti
d’alguna entitat o corporació, la cinta serà substituïda per una corbata dels mateixos colors, per a
què pugui ésser enllaçada a la bandera o insígnia que hagi d’ostentar-la.
Per determinar en cada cas la procedència de la concessió de la Medalla a atorgar, haurà de tenirse en compte la índole dels mèrits i serveis, la transcendència de la tasca realitzada en benefici o
honor de la Vila i les particulars circumstàncies de la persona proposada per a la condecoració,
prevalent sempre la qualitat dels mereixements sobre el número dels mateixos.
Article 9
La concessió de les medalles serà competència del Ple, requerint-se per a la seva concessió el vot
favorable de dues terceres parts dels regidors assistents a la sessió.
Quan la concessió de medalles es faci a favor dels funcionaris municipals, seran d’aplicació, a més
de les normes establertes en aquest Reglament, les contingudes en la legislació vigent sobre els
funcionaris d’Administració local.

3/11

Carrer d'Avall, 31
17160 Anglès
Tel. 972 420 058
info@angles.cat

Article 10
Les condecoracions atorgades seran objecte d’un acte solemne d’entrega dels corresponents
diplomes, distintius i medalla de solapa en la forma que l’Ajuntament disposi.
El diploma serà estès en un suport artístic, i la medalla s’ajustarà al model que aprovi
l’Ajuntament, de conformitat amb el disposat en l’apartat primer de l’article 11 d’aquest
Reglament.
Capítol IV – Del procediment de concessió d’honors
Article 11
La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest Reglament requerirà la instrucció
prèvia de l’oportú expedient, que serveixi per a determinar els mèrits o circumstàncies que
aconsellin aquella concessió.
Quan es tracti de concedir honors a personalitats estrangeres i exigències de temps així ho
aconsellin, l’expedient podrà ésser substituït per un escrit raonat de l’alcalde, dirigit a l’Ajuntament
en Ple per a què el facultatiu prèviament, a fi de què, en nom de la corporació pugui conferir la
distinció o distincions que jutgi adequades, donant compte d’elles en la primera sessió plenària
que se celebri.
La iniciació del procediment es farà per Decret de l’alcalde president, bé per pròpia iniciativa o a
requeriment del Ple de la corporació, o amb motiu de petició raonada d’un organisme oficial o
d’entitat o associació de reconeguda solvència.
Article 12
L’instructor practicarà

les diligències que estimi necessàries per a investigar els mèrits del

proposat, sol·licitant informes i rebent declaració de totes les persones o representants d’entitats
que puguin subministrar dades, antecedents o referències que condueixin a l’esclariment d’aquells.
Finalitzada la pràctica de les diligències acordades, l’instructor formularà la proposta motivada,
que elevarà a la Comissió Informativa, per a què aquesta, amb el seu dictamen, la remeti a
l’alcaldia.
L’alcalde president, a la vista del dictamen de la Comissió, podrà acordar l’ampliació de diligències
o acceptar plenament el dictamen, i en un i altre cas sotmetre per escrit raonat al Ple de
l’Ajuntament l’expedient, per a què acordi la resolució que estimi procedent, en la forma que es
disposa en aquest Reglament.
Capítol V – Reconeixement al personal municipal
Article 13
La realització pels empleats públics de l’Ajuntament d’Anglès d’accions, serveis i mèrits
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excepcionals, extraordinaris o dignes d’ésser reconeguts, així com el manteniment al llarg de la
seva vida professional d’una conducta exemplar, podrà ser objecte de reconeixement per part de
l’Ajuntament mitjançant la concessió d’honors, guardons i distincions, que constitueixin el
reconeixement al mèrit en l’acompliment del deure i la seva concessió en un acte de justícia per
qui la rebi, un estímul pel cos del que forma part i un exemple a seguir per tots els empleats
públics.
Tot això sense perjudici de les condecoracions, distincions, premis o recompenses que fossin
atorgades pel govern de Catalunya o d’altres organismes o institucions.
Aquestes recompenses es faran constar a l’expedient personal de l’interessat i podran ser
considerades com a mèrit a les convocatòries d’accés i promoció.
Article 14
Els empleats públics de l’Ajuntament d’Anglès podran ser recompensats amb les següents
condecoracions:
a) Medalla d’Or.
b) Medalla d’Argent.
c) Medalla de Bronze.
d) Medalla de Permanència.
L’atorgament de les medalles d’Or, Argent i Bronze correspondrà al Ple de la corporació, a proposta
de l’alcalde, previ expedient instruït pel regidor de l’àrea corresponent, en el que s’acreditin els
mèrits objecte de la recompensa.
L’adopció de l’acord requereix la majoria qualificada de les dues terceres parts del nombre legal de
membres que integren la corporació.
Article 15
La Medalla d’Or podrà ser concedida per recompensar les següents actuacions:
a) Es concedirà a títol pòstum com a conseqüència d’un acte de servei molt exemplar o
extraordinari amb resultat de mort, sempre que no s’hagi produït per negligència, imperícia o
accident i no afecti el prestigi de l’Ajuntament.
b) Com a conseqüència d’un acte de servei molt exemplar o extraordinari amb resultat de
mutilacions o ferides greus que derivin en una incapacitat total, amb les condicions fixades a
l’apartat anterior.
c) Tenir una actuació molt exemplar i extraordinària que representi un gran risc, o
extraordinàriament remarcable pel compliment de serveis de reconeguda importància, relacionats
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amb la protecció dels drets i llibertats, i la seguretat ciutadana, de la qual derivi prestigi per a
l’Ajuntament,
Article 16
La Medalla d’Argent podrà concedir-se per recompensar les següents actuacions:
a) Com a conseqüència d’un acte de servei molt exemplar o extraordinari amb resultat de mutilació
o ferides greus de les quals no es derivi una incapacitat total, sempre que no s’hagi produït per
negligència, imperícia o accident i no afecti el prestigi de l’Ajuntament.
b) Tenir una actuació molt exemplar o que representi un gran risc, o remarcable pel compliment de
serveis o de reconeguda importància pel seu interès i eficàcia, de la qual derivi prestigi per a
l’Ajuntament.
Article 17
La Medalla de Bronze podrà concedir-se als següents casos:
a) Resultar lesionat com a conseqüència d’un acte de servei abnegat de reconegut valor, sempre
que no hagi existit imprudència, imperícia o sigui cas fortuït.
b) Haver realitzat amb risc o perill personal actuacions abnegades de reconegut valor que acreditin
un mèrit.
c) Destacar en el compliment de les seves obligacions professionals que comportin prestigi per a
l’Ajuntament.
Article 18
La Medalla de Permanència serà concedida per tal de reconèixer l’antiguitat ininterrompuda dels
empleats públics municipals.
Constarà de tres tipus:
a) 1a categoria (distintiu verd): 25 anys de servei.
b) 2a categoria (distintiu blau marí): 20 anys de servei.
c) 3a categoria (distintiu blanc): 15 anys de servei.
Serà concedida per l’alcalde.
Article 19
Els empleats públics de l’Ajuntament d’Anglès poden ser felicitats per recompensar les actuacions
que es considerin meritòries quan no concorrin els requisits establerts per a l’atorgament de
medalles.
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Les felicitacions podran ser públiques, tenint difusió general, o privades, amb efecte limitat a
l’estricta satisfacció personal de l’interessat. El caràcter públic o privat vindrà determinat per la
importància dels fets que motivin la distinció. La felicitació pública s’aplicarà a les actuacions de
major transcendència.
Podran ser individuals o col·lectives, en funció de l’autoria de les accions meritòries.
En qualsevol cas sempre es faran per escrit.
Seran concedides per l’alcalde.
Article 20
Les plaques es lliuraran als empleats públics locals que s’hagin jubilat per complir l’edat
reglamentària en l’any natural de la seva concessió.
Article 21
L’acte de lliurament o d’imposició de guardons contemplats al present Reglament es farà amb la
rellevància pública i social adequada.
Article 22
En el cas que algun empleat públic distingit amb una recompensa o distinció cometi algun acte
contrari a la dignitat individual o social, se’l privarà dels respectius honors, guardó o felicitació
després d’instruït el corresponent expedient contradictori, incoat d’ofici o a instància de part que
justifiqui la causa, o causes, que el fonamentin.
L’adopció de l’acord requereix la majoria qualificada de les dues tercers parts del nombre legal de
membres que integren la corporació.
Article 23
Els condecorats podran exhibir en actes oficials o solemnes, o en qualsevol altre classe d’actes que
el protocol ho assenyali, si vesteixen d’uniforme, la condecoració o condecoracions respectives, a
la part superior esquerra, sobre el cor.
Tanmateix, també quan els guardonats vesteixin l’uniforme reglamentari, poden dur el
corresponent passador de diari format per una tireta de 5 mm per 30 mm del color corresponent a
la classe de la condecoració o condecoracions que tingui concedides.
A tots els condecorats amb les recompenses contemplades en aquest Reglament se’ls lliurarà un
diploma acreditatiu o testimoni en el qual constarà el corresponent acord de concessió.
Article 24
Un extracte dels acords de la corporació atorgant qualsevol dels honors esmentats, haurà
d’inscriure’s en un llibre-registre, que estarà a càrrec del titular de la Secretaria de l’Ajuntament.
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En cadascuna de les seccions anteriors s’inscriuran, per ordre cronològic de concessió, els noms i
circumstàncies personals de cadascun dels afavorits, la relació de mèrits que motivaren la
concessió, la data d’aquesta i, en el seu cas, la del seu falliment.

Capítol VI – Reconeixement als membres del cos de la policia local
Article 25
La Medalla de Permanència serà concedida per tal de reconèixer l’antiguitat ininterrompuda dels
membres del cos de la policia local.
Constarà de tres tipus:
a) 1a categoria (distintiu verd): 25 anys de servei.
b) 2a categoria (distintiu blau marí): 20 anys de servei.
c) 3a categoria (distintiu blanc): 15 anys de servei.
La concessió de les medalles a la permanència es realitzarà en el mateix acte en què s’atorguin a
la resta d’empleats municipals.
Article 26
Els membres del cos de la policia local podran ser recompensats amb les següents condecoracions
al mèrit policial:
a) Medalla d’or.
b) Medalla d’argent.
c) Medalla de bronze.
La concessió d’aquesta condecoració serà acordada pel Comitè de distincions i condecoracions,
que estarà format pels següents membres:
a) Alcalde/essa, que ostentarà el càrrec de president/a del comitè el qual podrà delegar, pel
regidor/a de Seguretat Ciutadana
b) El/la Cap de la Policia Local i el/la Secretari/a de la corporació com a vocals.
El lliurament es farà als interessats en acte públic a la data que la corporació i el Cap de la Policia
Local considerin més adient. Sempre que es pugui, s’intentarà fer coincidir el lliurament amb la
Diada de la Policia Local que serà el dissabte després del 8 de novembre, data en què es va crear
la Policia d’Anglès, l’any 1966. Aquesta data podrà ser canviada en cas d’impossibilitat de
celebració per alguna causa que el comitè consideri suficient.
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Els membre d’altres cossos policials i els ciutadans que s’hagin distingit per la seva col·laboració
amb el Cos de la Policia Local d’Anglès, podran ser recompensats amb les mateixes
condecoracions al mèrit policial.
Article 27
La medalla d’or podrà ser concedida a títol individual per recompensar les següents actuacions
policials:
a) Com a conseqüència d’un acte de servei, que comporti un prestigi pel Cos de la Policia Local,
amb resultat de mort. En serà beneficiari, en el següent ordre, el/la cònjuge, els fills, els pares o
hereus legítims.
b) Com a conseqüència d’un acte de servei amb resultats de mutilacions o ferides greus que derivin
en una incapacitat total, amb les condicions fixades en l’apartat anterior
c) Com a conseqüència d’una trajectòria professional, en el Cos de la Policia Local d’Anglès, que
hagi deixat una empremta remarcable i, a parer del comitè, que hagi aportat un valor important
per al prestigi i organització de la Policia Local.
Article 28
La medalla d’argent podrà concedir-se a títol individual en els casos següents:
a) Com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de mutilació o ferides greus de les quals
no es derivi la incapacitat total.
b) Tenir una actuació exemplar i extraordinària o que representi un risc remarcable pel compliment
de serveis de reconeguda importància, de la qual derivi prestigi pel cos de la policia local.
c) Actuacions, dins del seu àmbit de servei, que aportin un valor remarcable al conjunt de la Policia
Local d’Anglès.
Article 29
La medalla de bronze podrà concedir-se a títol individual o col·lectiu, en els casos següents:
a) Haver realitzat amb risc o perill personal actuacions abnegades de reconegut valor que acreditin
un mèrit per al cos de la Policia Local.
b) Destacar en el compliment de les seves obligacions professionals o realitzar estudis
professionals o científics de caràcter policial que comportin prestigi per al cos de la Policia Local.
La seva concessió a títol col·lectiu tindrà els mateixos requisits però aplicats a un col·lectiu o grup
de treball.
Article 30
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Els membres del Cos de la Policia Local podran ser distingits amb una felicitació escrita, per
actuacions meritòries en les que no concorrin els requisits per l’atorgament de medalles. Podran
tenir el caràcter de:
a) Pública
b) Privada
c) Individual
d) Col·lectiva
Les felicitacions seran concedides per l’Alcalde/ssa a proposta del Comitè de distincions i
condecoracions, reflectides documentalment, i es faran cons tar a l’expedient personal dels
afectats.
Article 31
Els membres del Cos de la Policia Local que duran la seva trajectòria professional hagin destacat
de forma meritòria podran ser distingits, en arribar a la seva jubilació, amb la concessió del títol de
membre honorari del cos, amb la categoria superior a la que tinguin, amb efectes honorífics.
També podrà atorgar-se excepcionalment a ciutadans la distinció de membre honorari del Cos de
la Policia Local a aquelles persones que, per la seva relació continuada i sempre meritòria amb el
cos o la seva col·laboració amb fets rellevants, en resultin mereixedors.
La condició de membre honorari s’atorgarà per mitjà d’una resolució d’Alcaldia a proposta del
Regidor/a o del Cap de la Policia.
Article 32
En el cas de que una persona o funcionari distingit amb una condecoració o felicitació cometi un
acte contrari a la dignitat individual o social se’l privarà dels respectius honors, guardó o felicitació
després d’instruït el corresponent expedient, incoat d’ofici o a instància de part que justifiqui la
causa o causes que el fonamentin.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir dels quinze dies hàbils posteriors a la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat amb l’article 70.2, en relació
amb l’article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- Derogació del Reglament anteriorment vigent.
L’aprovació definitiva d’aquest Reglament comportarà la derogació automàtica del Reglament
municipal d’honors i distincions de l’Ajuntament d’Anglès, vigent fins aleshores.
El que es fa públic per a general coneixement, amb l’advertiment que contra aquesta Ordenança es
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pot interposar Recurs Contenciós Administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.
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