A. G. 104
MPR
REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES
Preàmbul
L’Ajuntament de Figueres actualitza el Reglament d’honors i distincions per
adaptar-lo a les necessitats actuals i a la legislació vigent a la qual aquesta
Corporació queda subjecta, la Llei reguladora de les bases de règim local (1985),
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (1987) i el Reglament orgànic
municipal.
Mitjançant la concessió dels honors i distincions recollits en aquest Reglament,
l’Ajuntament vol premiar aquelles persones i entitats que, destacades pels seus
mèrits rellevants, per l’excel·lència de la seva obra, o per les seves activitats en
benefici de la comunitat i en la defensa dels valors cívics des dels més diversos
àmbits del coneixement i l’activitat humana, constitueixen un exemple mereixedor
del reconeixement oficial de la ciutat. D’aquesta manera, aquesta contribueix a
fer conèixer, a difondre i a fer perdurar el seu treball i la seva obra en la memòria
col·lectiva del municipi, i, així, esdevenir exemple i estímul que cal seguir per a
les futures generacions de ciutadans.
Capítol I. Objecte
Art. 1. Aquest Reglament té per objecte regular tot el que fa referència a la
concessió d’honors, distincions, nomenaments honorífics i premis encaminats a
reconèixer mereixements especials, aportacions intel·lectuals, qualitats i
circumstàncies de persones o entitats que hagin contribuït o contribueixin a
enaltir i projectar el nom i el prestigi de la ciutat, o que les seves accions tinguin
repercussions beneficioses en alt grau per als ciutadans de Figueres.
Art. 2. Cap de les distincions i honors que recull aquest Reglament podran ésser
atorgats a persones que desenvolupin alts càrrecs a l’Administració i respecte
dels quals es trobi la Corporació en relació de subordinada jerarquia, funció o
servei, en tant que subsisteixin aquests motius.
Art. 3. Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter
exclusivament honorífic, sense que, per tant, atorguin cap dret econòmic ni
administratiu.
Capítol II. Dels honors i distincions de l’Ajuntament
Art. 4. Amb la finalitat de distingir i premiar mèrits excepcionals, serveis
destacats, treballs valuosos en qualsevol dels aspectes cultural, científic, religiós,
polític, artístic, social, econòmic, moral o material, l’Ajuntament de Figueres
podrà conferir alguns dels reconeixements honorífics següents:
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a. Medalles d'
Honor de la Ciutat de Figueres
b. Fulla de Figuera de Plata
c. Títol de Filla o Fill Predilecte de Figueres
d. Títol de Filla o Fill Adoptiu de Figueres
e. Títol de Ciutadana o ciutadà d'
Honor de Figueres
f. Medalles al Mèrit Esportiu
Secció 1. De les Medalles d’Honor de la Ciutat de Figueres
Art. 5. Les Medalles d'
Honor de la Ciutat de Figueres són un reconeixement
municipal i han estat creades per premiar mèrits extraordinaris que concorrin en
personalitats, entitats o corporacions, siguin nacionals o estrangeres, per haver
prestat servei a la ciutat o haver-li dispensat beneficis.
Art. 6. Les Medalles d’Honor de la Ciutat de Figueres podran ésser en les
categories d'
Or, de Plata i de Bronze.
Art. 7. La concessió de la Medalla d'
Or queda limitada a un màxim d’una a l'
any,
les de Plata a dues i a tres les de Bronze.
Art. 8. El nombre de medalles podrà ésser excedit apel·lant a l'
excepcionalitat i
amb l’aprovació prèvia del Ple municipal.
Art. 9. Les Medalles d'
Honor de la Ciutat de Figueres seran banyades en or,
plata o bronze, segons escaigui, i es confeccionaran d’acord amb les
especificacions detallades en l’Annex 1.
Art. 10. Les condecoracions atorgades seran objecte d'
un acte solemne de
lliurament dels diplomes i distintius corresponents, a la manera que disposi
l’Ajuntament.
Secció 2. De la Fulla de Figuera de Plata
Art. 11. La Fulla de Figuera de Plata és una recompensa municipal creada per
premiar a la persona o al col·lectiu que s’ha distingit per la seva aportació a la
vida social, econòmica i cultural i/o artística de la ciutat, i que, per la seva
trajectòria, ha establert un compromís cívic amb Figueres o ha desenvolupat
alguna acció o adoptat alguna actitud exemplars per al conjunt de la col·lectivitat;
de manera que s’ha generat un consens ciutadà i un sentiment públic de
demanda d’atorgament de la distinció.
Art. 12. La concessió d'
aquesta distinció queda limitada a un màxim de dues
l'
any: una per a persones físiques i una altra per a entitats. Aquest límit podrà
ésser excedit apel·lant a l'
excepcionalitat i amb l’aprovació prèvia del Ple
municipal.
Art.13. La confecció de la Fulla de Figuera de Plata serà encunyada en plata i
seguirà el model establert en les especificacions detallades en l’Annex 2.
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Art. 14. L’alcalde, com a representant legal de l’Ajuntament, lliura la Fulla de
Figuera de Plata als guardonats en un acte públic al saló de sessions a l’entorn
del dia 19 d’octubre de cada any, amb motiu de l’aniversari de la concessió a
Figueres del títol de ciutat. Excepcionalment, quan les circumstàncies ho
requereixin, el lliurament es pot fer en un altre equipament municipal o espai
públic.
Secció 3. Del títol de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/iva de Figueres
Art. 15. El nomenament de Fill/a Predilecte/a de Figueres només podrà recaure
en persones nascudes a la ciutat de Figueres, que hagin destacat per la seva
personalitat, qualitat humana i el mèrit de les seves actuacions a la ciutat, i que
també hagin tingut repercussió fora de Figueres. El títol es podrà concedir en
vida o pòstumament sense limitació temporal. Atès el gran honor que suposa
aquest nomenament, la seva concessió requerirà circumstàncies excepcionals
que només s’atendran quan així ho reclamin veritables imperatius de justícia
ciutadana.
Art. 16. El nomenament de Fill/a Adoptiu/iva de Figueres només podrà recaure
en aquelles persones nascudes fora de Figueres i que, essent residents o no a la
ciutat, hi tinguin o hagin tingut una vinculació continuada, a causa de la seva
tasca reiterada i eficaç a favor dels interessos de Figueres, i/o per la seva
actuació en qualsevol aspecte de l’activitat humana. Es podrà concedir en vida o
a títol pòstum sense limitació temporal.
Art. 17. Acordada la concessió de qualsevol dels dos títols esmentats, la
Presidència de la Corporació haurà d’assenyalar la data i el lloc on es reunirà per
fer el lliurament solemne a la persona designada del diploma i de les insígnies
que acreditin la distinció.
Art. 18. El diploma esmentat contindrà els mereixements que justifiquen la
concessió. Les insígnies s’ajustaran als models establerts en el Annexos 3 i 4, on
hauran de figurar almenys l’escut de la ciutat així com, segons sigui el cas, la
inscripció de Fill/a Predilecte/a o de Fill/a Adoptiu/iva.
Secció 4. De la distinció de Ciutadana o Ciutadà d’Honor de Figueres
Art. 19. L’Ajuntament podrà atorgar la distinció de Ciutadana o Ciutadà d’Honor
de Figueres a les persones que, en el desenvolupament del seu treball a la
ciutat, sobresurtin per l’especial repercussió social de la seva tasca o per un fet
de rellevància singular que els faci mereixedors d’aquest reconeixement.
Art. 20. Acordada la concessió d’aquesta distinció, la presidència de la
Corporació haurà d’assenyalar la data i el lloc on es reunirà per fer lliurament
solemne a la persona designada d’un diploma que acrediti la distinció.
Art. 21. El diploma esmentat contindrà els mereixements que justifiquen la
concessió i seguirà el disseny establert a l’Annex 5.
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Secció 5. De les Medalles al Mèrit Esportiu
Art. 22. L’Ajuntament podrà atorgar aquesta distinció a les persones, entitats o
col·lectius de la ciutat que hagin destacat pels seus èxits en l’àmbit esportiu o per
fer de l’esport vehicle d’integració i de participació, així com per haver potenciat
el vessant lúdic i formatiu de les diferents activitats esportives.
Art. 23. Les Medalles al Mèrit Esportiu tindran tres categories: Or, Plata i Bronze.
Art. 24. La confecció de les Medalles al Mèrit Esportiu seran banyades en or,
plata o bronze, segons sigui el cas, i es confeccionaran d’acord amb les
especificacions detallades en l’Annex 6.
Art. 25. Acordada la concessió d’aquesta distinció, la Presidència de la
Corporació haurà d’assenyalar la data i el lloc on es reunirà per fer lliurament
solemne a la persona o entitat designada de la medalla i d’un diploma que
acrediti la distinció.
Capítol III. Del procediment de concessió d’honors
Art. 26. La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest
Reglament requerirà la instrucció prèvia de l'
expedient oportú que serveixi per
determinar els mèrits o les circumstàncies que aconsellin aquella concessió.
Art. 27. La iniciativa per a la proposta de qualsevol de les distincions correspon a
l’Alcaldia, la Junta de Govern o els grups municipals. La proposta ha de ser
argumentada i hi han de constar les apreciacions i consideracions dels mèrits
que es considerin oportuns. Els ciutadans, individualment, col·lectivament o en
representació d’entitats i associacions, també poden fer propostes per atorgar
distincions a una persona o entitat.
Art. 28. Amb la finalitat de potenciar un dels objectius principals de la Fulla de
Figuera de Plata, reflectir el sentiment de la ciutadania, l’Ajuntament de Figueres
obrirà cada any un termini per tal que els ciutadans, individualment,
col·lectivament o en representació d’entitats i associacions, puguin fer propostes
per atorgar aquest guardó a una persona o entitat. Les propostes de
candidatures a la Fulla de Figuera de Plata s’han de presentar al Registre
General de l’Ajuntament de Figueres dins el termini establert, acompanyades de
tota la documentació que els proponents considerin oportuna, així com les dades
d’identificació d’aquests.
Art. 29. En la resolució de l'
Alcaldia que iniciarà l'
expedient, es designarà entre
els regidors i regidores, un instructor/a, que serà auxiliat per una àrea de gestió
administrativa que s'
ocuparà de la seva tramitació. L’instructor/a practicarà totes
les diligències que cregui necessàries per investigar els mèrits de la persona o
entitat proposada, podrà sol·licitar informes i rebre declaració de persones o
representants d’entitats que puguin subministrar dades, antecedents o
referències que condueixin a acreditar suficientment la distinció.
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Art. 30. Un cop dutes a terme totes les diligències, i abans de formular una
proposta motivada, l'
instructor/a haurà de posar-la a consulta a la Comissió
Assessora del Nomenclàtor, perquè n’emeti l’informe corresponent..
Art. 31. Una vegada emès l’informe de la Comissió Assessora del Nomenclàtor,
l’àrea corresponent ha d’instruir un expedient en què consti la proposta de
distinció a la persona o entitat. Ultimat l’expedient, la comissió informativa
corresponent emetrà un dictamen i proposarà al Ple de la Corporació la
concessió o la denegació de l’honor o distinció.
Art. 32. El Ple, vist el dictamen a què es refereix l’article anterior, adoptarà l’acord
oportú. La concessió l’ha d’acordar el Ple de la Corporació.
Capítol IV. De la inscripció i el caràcter honorífic de les distincions
Art. 33. Un extracte dels acords de la Corporació en què s'
atorga qualsevol dels
honors esmentats haurà d'
inscriure’s en un llibre de registre, que estarà a càrrec
del titular de la Secretaria General de l'
Ajuntament. El llibre de registre estarà
dividit en tantes seccions com recompenses honorífiques siguin regulades en el
Reglament.
Art. 34. A cadascuna de les seccions anteriors, s'
inscriuran, per ordre cronològic
de concessió, els noms i les circumstàncies de cada un dels distingits, la relació
de mèrits que varen motivar la concessió, la seva data i, en el seu cas, la de la
seva mort i, en general, totes aquelles dades que són d’utilitat per a la memòria
de la ciutat.
Art. 35. D’acord amb l’article 189 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals (BOE núm. 305 de 22/12/1986), la finalitat dels
guardons és l’expressió de gratitud de la ciutat en reconeixement de
mereixements especials, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris.
Art. 36. Els honors i distincions detallats en aquest Reglament que estiguin
adreçats a persones físiques tindran caràcter vitalici, gratuït i es concediran amb
caràcter personalíssim.
Art. 37. Hi la, també, la possibilitat que es concedeixin honors a títol pòstum, a
una persona ja difunta. Els hereus directes de la persona guardonada poden
conservar-los com a part de l’herència moral del causant, però no poden fer-ne
objecte de tràfic mercantil.
Art. 38. Les persones jurídiques, agrupacions o entitats han de conservar les
distincions concedides a perpetuïtat, però, en cas d’extinció o dissolució, han de
retornar-les a l’Ajuntament i no poden computar-les com a part dels béns de la
societat.
Art. 39. Quan la concessió d’una de les distincions es faci a favor d’empleats
municipals, seran d'
aplicació, a més de les normes establertes en aquest
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Reglament, les contingudes a la legislació aplicable sobre els empleats de
l’Administració Local.
Art. 40. Les persones físiques i els representants de les entitats jurídiques que
han rebut qualsevol dels guardons esmentats en aquest Reglament o que ho
varen fer segons l’anterior, seran especialment convidades a acompanyar la
Corporació Municipal en actes solemnes, i ocuparan el lloc que se’ls assenyali.
Capítol V. De la retirada de les distincions
Art. 41. L'
Ajuntament podrà privar de les distincions que són objecte d'
aquest
Reglament, amb la cancel·lació de l'
assentament consegüent en el llibre de
registre, qualsevulla que sigui la data en què haguessin estat conferides, a qui
incorri en faltes que aconsellin aquesta mesura extrema. Es reclamarà a la
persona o entitat guardonada el retorn dels objectes lliurats en el moment de la
concessió. L'
acord del Ple de la Corporació en què s'
adopti aquesta mesura
anirà precedit de la proposta i una exhaustiva documentació i s’haurà de tramitar
seguint el mateix procediment que la concessió (capítol III).
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
L’aprovació d’aquest Reglament deroga i deixa sense efecte qualsevol altre
Reglament de l’Ajuntament de Figueres que pugui existir sobre honors o
reconeixements de mèrits, essent aquest l’únic d’aplicació. No obstant, els
honors i les distincions atorgats amb anterioritat a l’aprovació definitiva d’aquest
Reglament es consideraran vigents d’acord amb la normativa per la qual van ser
concedits.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor en el termini de quinze dies hàbils
comptadors a partir del dia següent hàbil al de la publicació del text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, un cop produïda la seva aprovació
definitiva.

Document aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 7 d’abril de 2011
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