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CAPÍTOL I. Objecte. 

 

Article 1.- El present Reglament té per objecte la regulació dels distintius i nomenaments honorífics a 

premiar especials mereixements, qualitats i circumstàncies singulars que concorren en els guardonats. 

 

CAPÍTOL II. Normes Generals. 

 

Article 2.- Totes les distincions a les quals es refereix aquest Reglament tenen caràcter exclusivament 

honorífic, per tant, no atorguen cap dret administratiu, ni de caràcter econòmic. 

 

Article 3.- Les persones condecorades podran usar el distintiu en qualsevol acte públic. 

 

CAPÍTOL III. Distintius honorífics. 

 

Article 4.- L’Ajuntament de Palau-saverdera podrà atorgar alguna de les següents recompenses: 

- La medalla del Poble en els seves dues categories: or i plata. 

- La Fulla de la Planta Verdera de plata. 

- L’Escut de solapa en or. 

- La Placa de plata. 

- La Medalla d’Activitats 

- L’Escut del Poble 

- La clau del poble 

- Vara d’Alcalde 

- Un pergamí personalitzat amb la història de la concessió 

 

 

La Medalla de la Vila. 

 

Article 5.- La Medalla del Poble en les seves dues categories, d’or i plata, servirà per premiar mèrits 

excepcionals, serveis destacats i treballs valuosos en qualsevol dels aspectes cultural, científic, religiós, 

polític, artístic, social, econòmic, moral o material tant a nivell local com en àmbits superiors. 

 

Article 6.- La Medalla del Poble serà acunyada en el model aprovat i que figura com annex a aquest 

Reglament. Portarà a l’anvers la inscripció “Ajuntament de Palau-saverdera” i grafiats diferents elements 

distintius i emblemàtics del poble i al revers l’escut del poble amb la inscripció “Medalla d’Or concedida 

a:” o “Medalla de Plata concedida a:”, el nom de la persona o entitat guardonada i la data de l’acord de la 

concessió. 

 

Article 7.- No podrà excedir de tres el número de medalles d’Or atorgades amb gaudi simultani i només 

quan algun dels posseïdors mori serà possible una nova concessió. 

 

Article 8.- Amb la medalla de Plata es podrà honorar fins a un número de cinc persones i, per a 

atorgaments posteriors, serà d’aplicació el que s’especifica a l’article precedent. 

 

Article 9.- Les persones a qui s’hagi atorgat la medalla d’Or, gaudiran de representació personal per dret 

propi, i en lloc immediat a la Corporació als actes oficials i solemnitats que l’Ajuntament celebri. 

 

 

La Fulla de Planta Verdera de Plata. 

 

Article 10.- La Fulla de Planta Verdera serà confeccionada en Plata i amb peu de marbre San Denís, 

segons model aprovat i figura com a annex a aquest Reglament. 

 



 

3 

  

Article 11.- La Fulla serviran per premiar serveis singulars de persones, associacions o institucions en 

favor del municipi que no encaixin en els enumerats per a les medalles. 

 

L’Escut de solapa en Or. 

 

Article 12.- L’Escut de solapa en Or servirà per honrar a aquells alcaldes i regidors que hagin ocupat el 

càrrec a l’Ajuntament de Palau-saverdera durant 12 anys continuats o 16 anys alterns, sempre i quan ho 

cregui oportú proposar-ho la Comissió d’Honors i Distincions perquè hagin defensat de forma molt 

important els interessos del poble. 

 

Article 13.- L’Escut de solapa en Or també es podrà donar de forma complementària a aquells a qui se’ls 

hi concedeixi la medalla d’Or del poble o se’ls anomeni Fill Predilecte, Fill Adoptiu o Alcalde o 

Conseller Honorari. 

 

 

La Placa de Plata. 

 

Article 14.- La Placa de Plata servirà per guardonar a tots aquells comerços que faci més de cinquanta 

anys que estiguin establerts a Palau-saverdera, així com el personal tant funcionari com laboral de 

l’Ajuntament que deixi de prestar el seu servei o l’estigui prestant, el carter del municipi en cas de 

jubilació i President de les diferents comissions o entitats d’àmbit municipal, sempre i quan ho cregui 

oportú proposar-ho la Comissió d’Honors i Distincions. 

 

Article 15.- En la primer variant es gravarà el nom del comerç, la data de l’acord de concessió, nom de 

l’entitat concedent amb el seu escut i la frase “Pels 50 anys de servei al poble”. 

En les demés  variants es gravarà el nom de la persona guardonada i càrrec, la data de l’acord de 

concessió, nom de l’entitat concedent amb el seu escut i la frase “Pels serveis prestats al Poble”. Serviran 

per agrair la seva col·laboració en les activitats que s’han portat a cap al municipi. 

I ambdues d’acord amb el model aprovat i que figura com a annex a aquest Reglament. 

 

CAPÍTOL IV.- Dels nomenaments. 

 

Article 16.- El Ple podrà concedir els següents nomenaments: 

- Fill Predilecte 

- Fill Adoptiu 

- Alcalde o Conseller Honorari 

 

Article 17.- Amb aquests nomenaments es premiaran mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que 

concorrin en els guardonats. 

 

Article 18.- El nomenament de Fill Predilecte només podrà recaure en persones que haguessin nascut a 

Palau-saverdera. 

 

Article 19.- donat el gran honor que suposa el nomenament assenyalat a l’article anterior, la seva 

concessió requerirà circumstàncies d’acusada excepció que només s’atendran quan així ho reclamin 

veritables imperatius de justícia ciutadana. 

 

Article 20.- els Fills Predilectes i Adoptius gaudiran de representació personal per dret propi, i en lloc 

immediat a la Corporació, als actes oficials i solemnitats que l’Ajuntament celebri. 

 

Article 21.- Els nomenaments d’Alcalde o Conseller Honoraris de la Corporació, es concediran pel 

termini que es fixi en l’acord de designació o amb caràcter de vitalici. 

No tindran facultats per intervenir en el govern o l’administració del municipi, però l’alcalde efectiu 

podrà investir-los de funcions representatives, quan aquestes hagin d’exercir-se fora de la demarcació 

municipal. 
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Per a concedir aquests nomenaments a persones estrangeres es requerirà autorització expressa del 

Ministeri per les Administracions Públiques, previ informe del d’Assumptes Exteriors. 

 

CAPÍTOL V.- Altres distincions honorífiques. 

 

Article 22.- El Ple de la Corporació podrà designar una via pública, complex urbà, instal·lació o edifici 

municipal amb el nom d’una persona de la Vila, reconeixent amb això especials mèrits o serveis 

extraordinaris. 

 

CAPÍTOL VI.-  Del procediment. 

 

Article 23.- Es formarà una Comissió d’Honors i Distincions, de la qual estarà integrada per: 

- Ex alcaldes 

- Presidents de les Entitats, associacions i comissions de Palau-saverdera, en cada moment, 

- Per vuit voluntaris que visquin al poble, si se’n presenten més de vuit serà el Ple de la 

Corporació qui escolleixi d’entre els candidats, mitjançant votació secreta, surtin elegits els vuit 

amb major número de vots. 

- Vuit persones nomenades pel Ple de la Corporació per acord adoptat per la majoria absoluta del 

nombre  legal de membres. Aquesta elecció no podrà recaure en l’alcalde i regidors actuals. 

D’entre ells, mitjançant votació, s’escollirà un President, un Vicepresident i un Secretari. 

L’esmentada Comissió estarà formada per tres grups de la següent manera: 

- Un Primer Grup de Treball o Comissió informativa encarregada d’informar i en el s seu cas 

proposar a la segona Comissió l’atorgament de qualsevol Honor o distinció. Estarà composada 

per cinc membres, un dels quals serà el cap de la Comissió i un altre el Secretari. 

- Un Segon Grup de Treball o Comissió d’Estudi, encarregada de raonar l’assumpte o assumptes 

que la motiven, aportant les proves i actuacions que es creguin convenients i que condueixin a la 

precisió dels mèrits de la persona o Entitat proposada. Estarà composada per cinc membres, un 

dels quals serà el Cap de la Comissió i un altre el Secretari. 

- Un Tercer Grup de Treball o Comissió resolutiva que serà l’encarregada de formular la proposta 

i elevar-la a la Junta Directiva i a l’Ajuntament. Aquesta tercera Comissió farà les funcions 

d’Assemblea i estarà composada per cinc membres, un dels quals serà el Cap de la Comissió i un 

altre el Secretari. La Junta o direcció composada pel President, Vice-president i el Secretari 

general estudiarà la resolució presa per l’Assemblea o comissió Resolutiva i l’elevarà al Ple de 

l’Ajuntament. 

 

Article 24.- Els vuit voluntaris i les vuit persones nomenades per l’Ajuntament formaran part de la 

Comissió  per un període de quatre anys, passats els quals caldrà efectuar noves sol·licituds i 

nomenaments seguint el procediment que s’indica en l’article anterior. 

Res s’oposa a que els membres integrants de la Comissió puguin repetir. 

 

Article 25.- També cada quatre anys es renovaran els càrrecs de President, Vicepresident i Secretaris, 

podent recaure en les mateixes persones que fins la data estaven exercint aquestes funcions. 

 

Article 26.- Aquesta Comissió es reunirà de forma ordinària un cop a l’any per tal d’estudiar i, en el seu 

cas, proposar a l’Ajuntament l’atorgament de qualsevol honor o distinció. 

No obstant, l’anterior podrà reunir-se de manera extraordinària, quan així ho cregui convenient el seu 

President per iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part dels membres de la Comissió, la qual 

sol·licitud haurà de formular-se per escrit raonant-se l’assumpte o assumptes que la motiven. Havent el 

President de convocar-la en el termini màxim de cinc dies i celebrar-la abans i celebrar-la abans de 

transcorreguts deu dies comptats a partir del dia següent de la sol·licitud. 

Els seus acords s’adoptaran per majoria de 2/3 parts del nombre legals de membres que la composin en 

cada moment. 

 

Article 27.- Un cop rebuda la proposta degudament fonamentada, formulada perla Comissió d’Honors i 

Distincions, l’Alcaldia-Presidència nomenarà l’instructor i el Secretari que hagi de procedir a la seva 

tramitació. 
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L’instructor de l’expedient ordenarà la pràctica de quantes proves i actuacions condueixin a la precisió 

dels mèrits de la persona proposada, fent-hi constar les diligències realitzades, tant si afavoreixen com si 

perjudiquen la proposta inicial. 

 

Article 28.- Finalitzades les actuacions, per les quals es fixa un termini màxim d’un mes, l’Instructor 

formularà proposta, la qual serà exposada al  públic al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial. Per un 

període de vint dies, durant els quals qualsevol persona podrà examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions o objeccions que cregui més oportunes. Finalitzat el termini de reclamacions es remetrà 

l’expedient amb totes les actuacions  al Ple de la Corporació per a la seva aprovació, la qual necessitarà el 

vot favorable de les dues tercers parts del nombre de fet i, en tot  cas, de la majoria absoluta del nombre 

legal de membres de la Corporació per a la seva validesa. 

 

Article 29.- L’Ajuntament crearà un Llibre d’Honor de Distincions i Nomenaments, al qual s’inscriuran 

els atorgants. 

 

CAPÍTOL VII. 

 

Article 30.- Cada nomenament o distintiu el lliurarà i l’imposarà el Sr. Alcalde, en acte solemne, en el 

Saló de Sessions de l’Ajuntament, al qual assistirà la Corporació en Ple i aquelles autoritats i 

representacions que es cregui convenients ateses les circumstàncies de cada cas. 

L’Ajuntament, no obstant això, podrà acordar quan les circumstàncies ho justifiquin que la imposició 

tingui lloc en un altre punt. 

 

Article 31.- Amb el nomenament o distintiu es lliurarà a l’interessat una credencial, en pergamí, en que 

constin el seu nom i cognoms, resum dels fets, mèrits o serveis que l’han conduït a obtenir la recompensa 

i breu ressenya de l’acord de concessió així com banda amb els colors del poble als fills predilectes, fills 

adoptius i alcaldes o consellers honoraris. Als alcaldes honoraris també se’ls lliurarà, a més a més, una 

vara. 

 

Article 32.- De l’acta de lliurament de cada honor o distinció quedarà constància a la sala habilitada a 

l’efecte per aquesta Corporació. 

 

DISPOSICIÓ FINAL. 

El present reglament que consta de trenta-dos articles i una disposició final entrarà en vigor, un cop 

aprovat definitivament per l’Ajuntament, i publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, 

transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

 

 

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta és el Reglament d’Honors i Distincions, aprovat inicialment 

pel Ple de la Corporació en sessió de data setze d’agost de mil nou-cents noranta-quatre, i definitivament 

per sessió plenària de data trenta-u d’octubre de mil nou-cents noranta-quatre (BOP de 24 de setembre de 

1996, núm.133). 

Modificat pel Ple de la Corporació de data set de juny de dos mil. 

Modificat per Ple de la Corporació de data 14 d’octubre de 2002, publicat l’acord d’aprovació definitiva 

al BOP de Girona 17 de 27.01.2003 i DOGC 3813 de 3.02.2003. 

 

 

Vist-i-plau        Ho certifica 

L’alcalde         La secretària 

 

 

 

 

A Palau-saverdera, desembre 2012 

 

 


