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REGLAMENT ESPECIAL D’HONORS I DISTINCIONS 
 

CAPITOL 1.- OBJECTE 
  
Article 1.- 
El present Reglament té per objecte la regulació dels distintius i nomenament honorífics 
encaminat a premiar especials mereixements, qualitats i circumstàncies singulars que 
concorren en els guardonats. 
 
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.-  
Cap distintiu honorífic, ni nomenament podrà ser atorgat a persones que desenvolupin 
alts càrrecs a l’Administració i respecte dels quals la Corporació es trobi en relació 
subordinada de jerarquia, funció o servei i mentre subsisteixin aquest motius. 
 
Article 4.-  
Les apreciacions i consideracions dels mèrits correspon íntegrament i lliure a l’Excm. 
Ajuntament en Ple, el qual en l’acord de concessió l’establirà expressament.  
 
CAPITOL II.- DELS DISTINTIUS HONORIFICS 
 
Article 5.-  
L’ Ajuntament de Begur crea la Medalla de la Villa, en les seves categories d’or, plata i 
bronze. 
 
Article 6.- 
La Medalla de la Vila, serà encunyada en el model aprovat i que figura com annex a 
aquest Reglament i portarà a l’anvers la data i el nom de la persona o entitat, de l’acord 
de la concessió.  
 
Article 7.- 
L’Ajuntament podrà atorgar a més un altra distintiu consistent en una placa amb l’acord 
del Ple transcrit. 
Aquest lliurament només es podrà fer una vegada a la mateixa persona o entitat. 
 
Article 8.-  
Els anteriors distintius premiaran especials mereixements , beneficis assenyalats i 
serveis extraordinaris. 
 
CAPITOL III.- DELS NOMENAMENTS 
 
Article 9.-  



El Ple de la Corporació podrà conferir els nomenaments de: FILL PREDILECTE I 
FILL ADOPTIU. 
 
Article 10.- 
Amb els nomenaments es premiaran mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que 
concorrin en els guardonats. 

 

 
CAPITOL IV.- ALTRES DISTINCIONS HONORIFIQUES 
 

Article 11.- 

El Ple de la Corporació podrà designar una via pública, complex urbà o instal·lació 
municipal amb el nom d’una persona vinculada a la Villa, reconegut amb això especials 
mèrits o serveis extraordinaris. 

Aquest nom només podrà concedir-se a títol pòstum. 

CAPITOL  V.- DEL PROCEDIMENT 

Article 12.- 

 Els distintius i nomenaments s’atorgaran previ expedient que s’iniciarà per Decret 
d’Alcaldia, bé per pròpia iniciativa o bé a requeriment d’una tercera part dels membres 
que integren la Corporació Municipal, a petició raonada d’Associacions o Entitats 
establertes legalment a la població o a sol·licitud del cinc per cent dels residents majors 
d’edat inscrits en el corresponent Cens. 

Article 13.- 

En  el  Decret  d’iniciació es nomenarà Jutge Instructor i Secretari que hagin de 
tramitar-lo. 

Article 14.-  

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 15.-  

Finalitzades les actuacions, per les quals es fixa un termini màxim d’un mes, 
l’Instructor formularà la proposta, la qual serà exposada al públic al Tauler d’Anuncis 
Oficials de la Casa Consistorial, per un període de quinze dies, durant els quals 
qualsevol persona podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions u objeccions 
que cregui més oportunes. Finalitzant el termini de reclamacions es remetrà l’expedient 
totes les actuacions al Sr. Alcalde que, sotmetrà l’expedient al Ple de la Corporació per 
a la seva aprovació, la qual necessitarà el vot favorable de la majoria absoluta legal de 
membres de la Corporació per a la seva validesa.  

Article 16.- 

L’Ajuntament crea un Llibre d’Honor de DISTINCIONS I NOMENAMENTS, al 
qual s’inscriuran els atorgats. 

Article 17.- 



La concessió de les distincions i nomenaments seran entregats en el Saló de Sessions de 
l’Ajuntament, amb assistència del Ple de la Corporació i aquelles autoritats i 
representacions que es cregui convenients, ateses les circumstàncies de cada cas. 
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