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CAPÍTOL I
Objecte i naturalesa
Article 1er.
L’objecte d’aquest Reglament és la regulació dels distintius i nomenaments honorífics que
premien els mèrits, les qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en els guardonats.

Article 2on.
Aquest Reglament es dicta a l’ampara del que disposa l’article 191 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals aprovat pel Reial
Decret 2568/1986 de 28 de novembre.
Article 3er.
Totes les distincions a les quals fa referència aquest Reglament tenen caràcter exclusivament
honorífic, sense que, per tant, atorguin cap dret ni de tipus administratiu ni econòmic.
CAPÍTOL II
Distincions i nomenaments
Article 4art.
Els honors que l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres podrà conferir per a premiar
mereixements especials o serveis extraordinaris prestats al municipi de Sant Aniol de
Finestres:
a.- Títol de Filla o Fill Predilecte de Sant Aniol de Finestres
b.- Títol de Filla o Fill Adoptiu de Sant Aniol de Finestres
c.- Nomenament d’Alcalde o Regidor Honorari de l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres
d.- Medalla i/o Placa d’Honor del Municipi de Sant Aniol de Finestres
e.- Galeria de persones Il·lustres del municipi de Sant Aniol de Finestres
f.- Altres honors

Sessió primera
Dels títols de Filla o Fill Predilecte o de Filla o Fill Adoptiu
Article 5è.
1.- La concessió del Títol de Filla o Fill Predilecte del Municipi de Sant Aniol de Finestres en
qui, havent nascut en el Municipi de Sant Aniol de Finestres hagin destacat de manera
extraordinària per qualitats o mèrits personals o per serveis prestats en benefici o honor del
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Municipi de Sant Aniol de Finestres que hagin assolit notòria consideració en el concepte
públic.
2.- La concessió de Filla o Fill Adoptiu del Municipi de Sant Aniol de Finestres només podrà
atorgar-se a les persones que, sense haver nascut al municipi de Sant Aniol de Finestres,
reuneixin les circumstàncies assenyalades al paràgraf anterior.
3.- Tant el Títol de Filla o Fill Predilecte com el de Filla o Fill Adoptiu podran ser concedits a
títol pòstum, sempre i quan la persona morta hagi concorregut en els mereixements abans
esmentats.
Article 6è.
1.- Els títols de Filla o Fill Predilecte o Filla o Fill Adoptiu, ambdós amb igual distinció,
constitueixen la més gran distinció d’aquest Ajuntament, per la qual cosa la seva concessió es
farà sempre fent servir criteris molt restrictius.
Article7è
1.- Acordada la concessió de qualsevol dels dos títols anteriors, l’alcalde haurà d’assenyalar
la data i el lloc on es reunirà per fer entrega solemne a la persona agraciada del diploma i de
la placa que acreditin la distinció.
2.- El diploma contindrà els mereixements que justifiquen la concessió. La placa s’ajustarà al
model que aprovi la Corporació, on hi haurà de figura, en tot cas, l’escut del municipi, així
com la inscripció de Fill o Filla Predilecte o Filla o Fill Adoptiu segons procedeixi.
Secció segona
Dels nomenament de membres honoraris de l’Ajuntament
Article 8è.
1.- El nomenament d’Alcalde o Regidor Honorari s’atorgarà a aquelles persones naturals que
l’Ajuntament les consideri mereixedora d’aquesta distinció.
2.- El nomenament de membre honorari de la Corporació no s’atorgarà, en cap cas, amb
facultats per intervenir en el Govern o en l’Administració de la Corporació , però l’Alcalde
titular o l’Ajuntament podrà encomanar-los funcions representatives.
3.- No podrà atorgar-se nous nomenaments dels expressats en aquesta secció mentre visquin
dues persones que siguin Alcaldes Honoraris o cinc que hagin rebut el Títol de Regidor
Honorari, com a concessió de l’Ajuntament.
4.- Acordada la concessió d’aquestes distincions es procedirà en la forma que disposa en
l’apartat 1 de l’article 7è. d’aquest Reglament
Secció tercera
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De la medalla i/o placa del Municipi
Article 9è.
1.- La medalla i/o placa d’honor del Municipi de Sant Aniol de Finestres, és una recompensa
municipal creada per a premiar mèrits extraordinaris que concorrin en persones, entitats o
corporacions, siguin nacionals o estrangeres, per haver-li prestat servei al Municipi de Sant
Aniol de Finestres o dispensat honors.
2.- La confecció de la medalla i placa d’Honor del Municipi de Sant Aniol de Finestres,
seguirà un model prèviament acordat per la Corporació, que en tot cas, hi haurà l’escut del
municipi i el servei prestat.
3.- Les condecoracions atorgades seran objecte d’un acte solemne de lliurament, a la manera
que disposi l’Ajuntament.
Secció quarta
De la Galeria de persones il·lustres del municipi
Article 10è.
Aquesta Galeria es crea amb la finalitat de perpetuar la memòria d’aquelles persones que van
assolir un alt grau de servei a la ciutat o una trajectòria personal indiscutible en el terreny de
la política, les arts, la cultura, l’acció social o l’esport.
Aquest honor queda reservat a les persones que prèviament han estat anomenades Filla o Fill
Predilecte o Filla o Fill Adoptiu del municipi.
Article 11è.
Un cop feta l’aprovació, es procedirà a l’encàrrec del retrat a un artista de reconegut prestigi.
Les mides de l’obra així com l’emmarcació seran seguin el model tradicional i aprovat per la
Corporació..
La Corporació Municipal celebrarà un acte solemne de descobriment del retrat en el dia i
hora que es fixi.
Secció quinta
Altres honors
Article 12è.
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Per a reconèixer els mèrits especials d’una persona vinculada al municipi, sigui nacional o
estrangera, i apart del que s’ha estipulat amb anterioritat en el present Reglament, es podran
concedir els honors següents:
a.- Atorgament de l’insignia del municipi
b.- Designació d’una via pública, un complex urbà, un espai públic o una instal·lació
municipal amb el seu nom
c.- Construcció i/o dedicació d’un monument públic.
CAPÍTOL III
Procediment
Article 13è
- Els distintius i nomenaments s’atorgaran un cop tramitat l’expedient, que s’iniciarà amb un
decret de l’Alcaldia, per pròpia iniciativa o pel requeriment d’una tercera part dels membres
que componen la Corporació Municipal, o en resposta o 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.
I d’aquest decret se’n donarà compte a la primera sessió plenària que se celebri.
Article 14 è.
Tant si l’expedient s’incoa per iniciativa municipal com si s’instrueix a petició d’entitats o
particulars, s’haurà d’indicar en què es fonamenta el fet o la circumstància rellevant que sigui
l’origen de la petició, la persona a qui s’ha de concedir l’honor i la classe de distinció.
Article 15 è.
L’instructor de l’expedient ordenarà la pràctica de totes les proves i actuacions que concretin
els mèrits de la persona proposada, sol·licitant assessorament de les entitats que s’estimi
necessari, i farà constar les diligències efectuades. En base a aquestes, l’Instructor emetrà el
corresponent dictamen.
Article 16 è.
La proposta del Jutge Instructor s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació
durant el termini de vuit dies per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i al·legar
qualsevol argumentació sobre la proposta.
Article 17 è
.
Finalitzades les actuacions, en un termini màxim d’un mes, l’Instructor formularà la proposta
de resolució i trametrà l’expedient a la Comissió de Govern Local perquè, un cop hagi
dictaminat sobre l’esmentada proposta, l’elevi al Ple de la Corporació per tal que adopti
l’acord oportú.
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Caldrà el vot favorable de la majoria absoluta legal dels membres perquè sigui vàlid l’acord.
Article 18 è.
L’Ajuntament crearà un Llibre d’honor de Distincions i Nomenaments on s’inscriuran les
persones guardonades.
Article 19 è.
La Corporació podrà revocar l’acte de la concessió a la persona guardonada , si modifica tan
profundament la seva conducta anterior, que els seus actes posteriors la facin indigna de
figurar entres els guardonats.
Disposició final
El present reglament entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies previst en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de conformitat amb
allò que preveu l’article 70 de la mateixa Llei, comptats a partir de la data de publicació del
text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació mentre no
s’acordi la seva modificació i derogació.
Sant Aniol de Finestres, 14 de desembre del 2004 ,
El Regidor d’Hisenda

El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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