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REGLAMENT MUNICIPAL D'HONORS I DISTINCIONS
CAPÍTOL I
OBJECTE
ARTICLE 1r.- Es objecte d'aquest Reglament la regulació dels distintius i nomenaments
honorífics que premien els mereixements especials, les qualitats i circumstàncies singulars que
concorrin en els guardonats.
ARTICLE 2n.- Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen un caràcter
exclusivament honorífic, sense que, per tant, atorguin cap dret ni de tipus administratiu ni
econòmic.
ARTICLE 3r.- No es podrà atorgar cap distintiu honorífic ni cap nomenament a persones que
tinguin alts càrrecs en l'administració, i a les quals la Corporació estigui subordinada per
jerarquia, funció o servei, mentre existeixin aquest motius.
CAPÍTOL II
ELS DISTINTIUS HONORÍFICS
ARTICLE 4t.- L'Ajuntament de Campdevànol crea la medalla de la població en les categories
d'or, plata i bronze.
ARTICLE 5è.- Les característiques de la medalla seran les determinades pel Plenari municipal
sobre projecte expressament confeccionat a l'efecte.
Figurarà a l'anvers l'expressió: "La població de Campdevànol a..." i al revers: "Pels seus
mereixements".
ARTICLE 6è.- Amb les medalles es premiaran els mereixements especials, els beneficis
assenyalats o els serveis extraordinaris.
CAPÍTOL III
ELS NOMENAMENTS
ARTICLE 7è.- El Ple de la Corporació podrà concedir els nomenaments de:
- FILL PREDILECTE
- FILL ADOPTIU
- MEMBRE HONORARI DE LA CORPORACIO
ARTICLE 8è.- Amb els nomenaments es premiaran els mèrits, les qualitats i les circumstàncies
singulars que concorrin en les persones guardonades.
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ARTICLE 9è.- Els nomenaments de membres honoraris de la Corporació no atorgaran, en cap
cas, facultats per intervenir en el govern o en l'administració de la Corporació, però l'Alcalde
titular o l'Ajuntament podran encomanar-los funcions representatives.
CAPÍTOL IV
LES ALTRES DISTINCIONS HONORÍFIQUES
ARTICLE 10.- El Ple de la Corporació podrà designar una via pública, un complex urbà o una
instal·lació municipal amb el nom d'una persona vinculada a la ciutat, i així reconèixer-li els
mèrits especials o els serveis extraordinaris.
CAPÍTOL V
EL PROCEDIMENT
ARTICLE 11.- Els distintius i nomenaments s'atorgaran un cop tramitat l'expedient que s'iniciarà
amb un Decret d'Alcaldia, per pròpia iniciativa o pel requeriment d'una tercera part dels
membres que componen la Corporació municipal, o en resposta a una petició raonada d'entitats
locals de prestigi reconegut.
En el decret d'iniciació es nomenaran el jutge instructor i el secretari que l'hagin de tramitar.
ARTICLE 12.- L'instructor de l'expedient ordenarà la pràctica de totes les proves i actuacions
que concretin els mèrits de la persona proposada, i farà constar les diligències efectuades, tant
si afavoreixen com si perjudiquen la proposta inicial.
ARTICLE 13.- Finalitzades les actuacions, per a les quals es fixa un termini màxim d'un mes,
l'instructor formularà la proposta de resolució i trametrà l'expedient amb totes les actuacions a
la Comissió Municipal de Govern perquè, un cop hagi dictaminat sobre l'esmentada proposta,
trameti el seu dictamen al Sr. Batlle, el qual, si el fa seu, sotmetrà l'expedient al Ple de la
Corporació. Caldrà el vot favorable de les dues terceres parts del nombre del fet del Ple i, en tot
cas, de la majoria absoluta legal d'aquest, perquè sigui vàlid l'acord que, pres en sessió
extraordinària, adopti atorgar els distintius o nomenaments.
ARTICLE 14.- L'Ajuntament crea un llibre d'honor de DISTINCIONS I NOMENAMENTS on
s'inscriuran les persones guardonades.
ARTICLE 15.- La concessió de distincions i nomenaments es realitzarà a la sala de sessions de
l'Ajuntament, amb l'assistència del Ple de la Corporació i de les autoritats i representacions que
es considerin pertinents, segons les circumstàncies de cada cas.
ARTICLE 16.- Un cop tramitat l'expedient que s'instruirà amb les mateixes característiques i
garanties que el de l'atorgament de l'honor o distinció, la Corporació podrà revocar l'acte de
concessió a la persona guardonada, si modifica tant profundament la seva conducta anterior
que els seus actes posteriors la fan indigna de figurar entre els guardonats.
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DISPOSICIONS FINALS
1.- Aquest Reglament, que consta de setze articles i dues disposicions finals, entrarà en vigor
un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament i publicat íntegrament el text en el Butlletí
Oficial de la Província.
2.- Queda derogada qualsevol ordenança o Reglament anterior sobre honors i distincions.
DILIGÈNCIA
El present Reglament fou aprovat inicialment pel Ple el dia 18 d’octubre de 1990, exposat al
públic mitjançant anunci publicat al B.O.P. núm. 140 de 22 de novembre de 1990, i elevat a
aprovació definitiva per acord de Ple de data 15 de març de 1991.
Campdevànol, a 27 de setembre de 2004
Vist i plau
L’alcalde

El secretari

