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REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS DE
L'AJUNTAMENT DE TORELLÓ

PREÀMBUL
La vila de Torelló, i l'Ajuntament en el seu nom, vol fer palès el seu agraïment a aquelles
persones i institucions que engrandeixen l'entitat del municipi amb les seves activitats.
Amb aquesta finalitat decideix aprovar aquest Reglament d'honors i distincions que ha
d'establir les diferents formes en què es podrà manifestar aquest agraïment i fixar el
procediment regulador de la seva concessió. D'aquesta manera es vol honorar i distingir
els actes exemplificadors que reverteixin en el bé de Torelló i, alhora, mostrar a tots els
torellonencs i torellonenques, i a les generacions venidores, uns models a seguir i imitar.
Així, treballant en benefici de Torelló aconseguirem, amb l'ajut de tots, una societat on el
valor de la solidaritat serà la força que ens farà més rics en igualtat, fraternitat i justícia
social.

CAPÍTOL I
OBJECTE
ARTICLE PRIMER.- L'objecte d'aquest Reglament és la regulació dels distintius i
nomenaments honorífics que premien els mereixements especials, les qualitats i
circumstàncies singulars que concorrin en els/les guardonats/des, a l'empara del que
disposa l'article 191 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2569/1986, de 28 de novembre.
ARTICLE SEGON.- Totes les distincions a què es refereix aquest Reglament tenen
caràcter exclusivament honorífic i, per tant, no confereixen cap altra mena de dret que
no sigui l'esmentat.

- 2–

CAPÍTOL II
ELS DISTINTIUS HONORÍFICS
ARTICLE TERCER.- Els honors i distincions consistiran, en:
a) Atorgament de la medalla del Municipi, en una de les tres categories d'or, plata o
bronze.
b) Nomenament del/de la Fill/a Predilecte/a del Municipi.
c) Nomenament del/de la Fill/a Adoptiu/va del Municipi.
d) Nomenament de Membres Honoraris/àries de la Corporació.
e) Entrega de la Clau del Municipi.
f) Placa i Medalla del municipi de Torelló a l'Esperit Esportiu.
g) Medalla de la Corporació.
h) Designació del nom d’una persona vinculada a Torelló, a un espai del municipi
i) Designació per figurar a la galeria de torellonencs il·lustres.
CAPÍTOL III
LA MEDALLA DE LA LOCALITAT
ARTICLE QUART.4.1

La Medalla del municipi de Torelló és una condecoració municipal creada per
premiar mèrits extraordinaris
que concorrin en personalitats, entitats o
corporacions -nacionals o estrangeres- que hagin prestat serveis o dispensat
honors a la vila.

4.2

Amb l'objecte de graduar degudament la importància de cadascuna de les
categories de la Medalla de Torelló, es limitarà la concessió de medalles d'or a una
anual, dues d'argent i les de bronze es podran atorgar en un nombre il·limitat.
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4.3

En el cas de les persones que hagin mort i mereixin l'esmentada distinció pels
seus rellevants mèrits acreditats, podran ser atorgats els mateixos honors amb
caràcter pòstum.

4.4

Quan la concessió de medalles es faci a favor de personal al servei de
l’administració municipal, s'hauran d'aplicar, a més de les normes establertes en
aquest Reglament, les que contingui la legislació aplicable al personal al servei de
l'Administració Local.

ARTICLE CINQUÈ.- Les apreciacions i consideracions dels mèrits i la conseqüent
determinació de la categoria que s'ha d'atorgar en cada cas, correspon íntegrament,
lliure i absoluta al ple de l'Ajuntament, el qual en l'acord de concessió establirà
expressament la categoria que es concedeix.
LA PLACA I LA MEDALLA A L'ESPERIT ESPORTIU
ARTICLE SISÈ.6.1 La placa i la medalla del municipi de Torelló a l'Esperit Esportiu tenen per objecte
premiar els mereixements que hagin acreditat entitats o persones en la pràctica o
foment de l'esport, i que a més, hagin aconseguit, amb la seva activitat i
patrocini, fites o millores en el seu propi favor i en el de la vila.
6.2

La placa a l'Esperit Esportiu està reservada a entitats col·lectives o corporacions.

6.3

La medalla a l'Esperit Esportiu es destina a esportistes individuals, a integrants
d'equips o a persones que s'han distingit notòriament en l’activitat, el foment i
difusió de l'esport.

ARTICLE SETÈ.- Els/les afavorits/des per aquesta destinació rebran la placa i/o medalla
i diploma corresponent, que els lliurarà l'Ajuntament en el dia i forma que s'acordi, prèvia
notificació a la persona interessada.
LA MEDALLA DE LA CORPORACIÓ
ARTICLE VUITÈ.- Es podrà atorgar a les persones de relleu i significació social, política,
econòmica o cultural, que visitin oficialment la Corporació municipal, com a mostra de
cortesia o prova d’agraïment.
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ARTICLE NOVÈ.- Mentre ostentin els seus respectius càrrecs públics, no es podran
atorgar els honors i distincions previstos als apartats a) a d) de l’article 4art., a
persones que siguin membres de la Corporació Municipal o de la Diputació Provincial,
del Govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya, del Govern de la Nació o òrgans
que en depenguin, del Consell General del Poder Judicial o jutges o fiscals que prestin
servei en Jutjats o Tribunals amb jurisdicció en el terme municipal de Torelló. Les
incompatibilitats esmentades no afectaran en cap cas a S.M. El Rei ni a persones de la
Família Reial. Tampoc no hi haurà cap incompatibilitat per atorgar la Medalla de la
Corporació.

CAPÍTOL IV
ELS NOMENAMENTS
ARTICLE DESÈ.- El Ple municipal podrà atorgar els nomenaments de:
•
•
•

Fill/a Predilecte/a
Fill/a Adoptiu/va
Membre honorari/ària de la Corporació

ARTICLE ONZÈ.- Dels títols de Fill/a Predilecte i Fill/a Adoptiu/va:
11.1 La concessió de Fill/a Predilecte/a de Torelló, podrà ser per a les persones naturals
de Torelló, que hagin destacat de forma extraordinària per qualitats o mèrits
personals o per serveis prestats en benefici o honor de Torelló que hagin assolit
una consideració indiscutible en el concepte públic.
11.2 La concessió de Fill/a Adoptiu/va de Torelló, serà per a persones nascudes fora de
Torelló i residents al municipi de Torelló, que reuneixin les circumstàncies
assenyalades en el paràgraf anterior.
11.3 Tant el títol de fill/a predilecte/a com el de fill/a adoptiu/va, es podran atorgar a
títol pòstum.
11.4 Els títols de Fill/a Predilecte/a i Adoptiu/va, ambdós de distinció igual, constitueixen
la més gran distinció de l’Ajuntament, per la qual cosa, la seva concessió es farà
sempre emprant criteris molt restrictius.
11.5 Els títols anteriors tindran caràcter vitalici i, una vegada se n’hagi atorgat tres de
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cadascun, no se’n podrà atorgar d’altres mentre visquin les persones afavorides,
tret de casos molt excepcionals, a criteri de la Corporació, que haurà de declarar
prèviament aquesta excepcionalitat en sessió plenària i per unanimitat. Serà
considerat un cas excepcional, la seva concessió a títol pòstum; en aquest cas, no
es tindrà en compte en el còmput global.
11.6 Els títols de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/va els acordarà la Corporació
municipal, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels regidors i regidores
assistents a la sessió, a proposta de l’Alcalde i previ expedient en què s’hi hauran
d’acreditar els mereixements que justifiquin aquests honors.
11.7 Una vegada acordada la concessió de qualsevol d’aquests dos títols, la Corporació
municipal assenyalarà la data en què es reunirà per tal de fer-li entrega a la
persona agraciada, del diploma i de les insígnies que acreditin la distinció.
ARTICLE DOTZÈ.- Del nomenament de membres honoraris de la Corporació.
12.1 El nomenament de membre honorari de la Corporació de Torelló, es podrà atorgar
a personalitats espanyoles o estrangeres, bé sigui com a mostra de l’alta
consideració que mereixen, bé com a correspondència a distincions anàlogues de
què hagin estat objecte la Corporació o autoritats municipals de Torelló.
12.2 La concessió d’aquests títols honorífics l’acordarà la Corporació municipal amb el
vot favorable de les dues terceres parts dels regidors i regidores assistents a la
sessió, a proposta raonada de l’Alcalde i es podrà fer amb caràcter vitalici o per un
termini limitat.
12.3 Una vegada acordada la seva concessió, es procedirà de la mateixa manera que
s’estableix a l’article 12.7 per a l’entrega del diploma o de les insígnies que, en
aquest cas, consistiran en un escut idèntic al que utilitzen l’alcalde o els regidors i
regidores.
12.4 Les persones a qui es concedeixin aquests nomenaments no tindran cap facultat
per intervenir en el govern ni a l’administració municipal, per bé que l’alcalde
podrà encomanar-los funcions representatives quan s’hagin d’exercir fora del
terme municipal.
12.5 En els demés actes oficials que celebri l’Ajuntament, ocuparan un lloc preferent
que assenyali la Corporació i hi assistiran lluint l’escut acreditatiu de l’honor que
han rebut.

CAPÍTOL V
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ALTRES DISTINCIONS HONORÍFIQUES
ARTICLE TRETZÈ.- Entrega de la clau del municipi.
L’atorgament d’aquesta distinció representa la consideració particular del municipi,
representat per la Corporació, que es concedeix a personalitats altament qualificades que
visitin per primera vegada Torelló, sense que suposi cap dret especial. Per a aquesta
classe de distinció no hi ha cap limitació.
ARTICLE CATORZÈ.14.1 Es crea una galeria de Torellonencs i Torellonenques il·lustres amb la finalitat de
perpetuar la memòria d'aquelles persones que han prestat distingits serveis al
municipi o han tingut una trajectòria personal indiscutiblement meritòria en el
terreny de la política, les arts, la cultura, l'acció social o l'esport.
14.2 Un cop s'hagi efectuat la designació de Membre de la Galeria, l'Alcaldia
encarregarà el seu retrat a un pintor de prestigi reconegut. Les mides de l'obra i
també el seu marc, hauran de seguir el model que determini el Consistori.
14.3 La Corporació municipal celebrarà un acte solemne de descobriment del retrat.
14.4 Per tal que el Ple pugui concedir l'honor de figurar en la Galeria de Torellonencs
Il·lustres, serà indispensable que l'interessat sigui natural d’aquesta localitat i que
hagin transcorregut, com a mínim, tres anys des de la seva mort. Aquesta
distinció tindrà la condició d'honor pòstum.
ARTICLE QUINZÈ.- El Ple municipal podrà igualment designar una via pública, un
complex urbà o una instal·lació municipal amb el nom d'una persona vinculada al
municipi de Torelló, i així li reconeixerà els mèrits especials o els serveis extraordinaris.

CAPÍTOL VI
CARACTERÍSTIQUES DELS GUARDONS
ARTICLE SETZÈ.16.1 La configuració, materials, inscripció i demés detalls de les plaques i medalles, en
totes les seves modalitats, seran les que aprovi el Ple de l'Ajuntament i que
figuraran com a annex al present Reglament. En tot cas, hi figurarà com a mínim,
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l’escut de la Corporació.
16.2 En qualsevol cas, totes elles aniran acompanyades d'un pergamí artístic, que
contindrà la inscripció que també es transcriu com a annex al present Reglament.

CAPÍTOL VII
PROCEDIMENT
ARTICLE DISSETÈ.17.1 Els distintius honorífics i nomenaments s'atorgaran previ expedient de caràcter
obligatori, que s'iniciarà per Decret de l'Alcaldia per iniciativa pròpia o a
requeriment d'una tercera part dels membres que componen la Corporació
Municipal o de la Comissió Informativa corresponent; tanmateix es podrà incoar
expedient en resposta a petició raonada d'entitats locals de prestigi reconegut.
17.2 Per atorgar la Medalla de la Corporació, serà suficient un acord motivat de la
Comissió de Govern.
17.3 En el decret d'iniciació de l'expedient es nomenarà l’/la instructor/a i el/la
secretari/ària que hagi de tramitar, que serà el/la de la Corporació o un/a
funcionari/ària administratiu/va, segons acordi l'Ajuntament.
ARTICLE DIVUITÈ.18.1 L'instructor/a de l'expedient, que serà un/a regidor/a de l'Ajuntament, ordenarà la
pràctica de totes les proves i actuacions que concretin els mèrits de la persona
proposada, fent constar les diligències practicades, tant si afavoreixen com si
perjudiquen la proposta inicial.
18.2 En la fase d’instrucció se seguiran les actuacions següents:
18.2.1 S’obrirà un període d’informació pública per un termini no inferior a deu dies ni
superior a vint dies, per tal que les persones o entitats que ho creguin convenient
formulin al·legacions, aportin documentació o facin suggeriments en favor o en
contra de la distinció honorífica. El període d’audiència s’obrirà mitjançant un
anunci als mitjans de comunicació locals, sens perjudici d’ampliar la seva difusió a
altres diaris o emissores de ràdio.
18.2.2 Simultàniament o subsegüent, l’instructor incorporarà, d’ofici o a petició de
persones interessades, tots els documents que cregui útils i disposarà i portarà a
terme les proves que consideri adequades per tal de reflectir i justificar les
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circumstàncies que poguessin avalar l’atorgament de la distinció.
18.2.3 En les actuacions de l’Instructor/a sempre serà preceptiu sol·licitar informació
i/o opinió als col·lectius relacionats amb la persona i als òrgans de participació
municipal com ara Consells municipals, juntes, organismes autònoms, etc.
18.2.4 Finalitzat el període d’instrucció, que no haurà d’excedir els tres mesos, excepte
circumstàncies especials, l’Instructor/a formularà una proposta raonada a la
Corporació sobre si cal o no atorgar-se la distinció.
18.3 Previ dictamen de la Comissió Informativa competent, s’elevarà l’expedient al
coneixement i decisió de l’Ajuntament en Ple, tenint en compte que per tal
d’atorgar les distincions serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
18.4 L’entrega de la distinció a la persona o entitat beneficiada, la farà l’Alcalde, en la
data i amb les formalitats que les circumstàncies aconsellin o permetin en cada
cas.
18.5 L'acte de lliurament de distincions i/o nomenaments s'efectuarà normalment a la
Sala de sessions de l'Ajuntament o en altres sales i llocs que l'Ajuntament disposi,
amb l'assistència de la Corporació Municipal i de les autoritats i representacions
que es considerin pertinents, d'acord amb les circumstàncies de cada cas.
18.6 Quedaran exemptes de la instrucció de l’expedient, requisit que se substituirà per
un escrit de l’Alcaldia en què exposarà els motius de la concessió i adreçat al Ple
de l’Ajuntament o a la Comissió de Govern, quan per exigències de temps
procedeixi.
ARTICLE DINOVÈ.La Corporació podrà revocar l'acte de concessió a la persona guardonada, si els actes i la
conducta posterior la fan indigna de figurar entre els/les guardonats/des, previ
expedient que s'instruirà amb el mateix procediment i garanties que el de l'atorgament
de l'honor o distinció.

CAPÍTOL VIII
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EL LLIBRE D'HONOR I EL LLIBRE D’OR
ARTICLE VINTÈ.20.1 Les persones guardonades s'inscriuran en un llibre d'honor de distincions i
nomenaments que disposarà l'Ajuntament al respecte.
20.2 El llibre d'honor anirà a càrrec del/de la titular de la
l'Ajuntament de Torelló.

Secretaria General de

20.3 El llibre-registre s'haurà de dividir en nou seccions, una per a cadascuna de les
recompenses honorífiques regulades en aquest Reglament.
20.4 A cadascuna de les seccions anteriors s'hauran d'inscriure, per ordre cronològic de
concessió, els noms i circumstàncies de cadascuna de les persones guardonades,
la relació de mèrits que varen motivar la concessió, la data d'aquesta i, si s'escau,
la de la mort del/de la distingit/da.
20.5 El nomenament es publicarà al Butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
ARTICLE VINT-I-UNÈ.El llibre d’or de l’Ajuntament de Torelló, té la finalitat que totes les personalitats que
visitin amb caràcter oficial el municipi, deixin rubricat el seu pas per la Casa Consistorial.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1.

Totes les personalitats o entitats que actualment estiguin en possessió de les
distincions que són matèria d’aquest Reglament, continuaran gaudint-ne amb tots
els drets, honors i prerrogatives.

DISPOSICIÓ FINAL
1.

Deixar sense efecte qualsevol altre Reglament de l'Ajuntament de Torelló que faci
referència a honors i reconeixements de mèrits.

2.

Aquest Reglament, entrarà en vigor un cop aprovat definitivament
per
l'Ajuntament i després de publicar-ne íntegrament el text, quan hagi transcorregut
el termini previst a l'article 65/2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
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ANNEX PRIMER
CONFIGURACIÓ DE LES PLAQUES I MEDALLES
1. La medalla tindrà les següents característiques en les seves tres categories:
Anvers: l'escut del municipi
Revers: nom i cognoms del/de la guardonat/da, data de l'acord d'atorgament i motiu
d'atorgament.
Les medalles tindran una circumferència de 40 mm. i un gruix de 3 mm.
En el cas de les medalles d'or, s'entendrà que, com a mínim, seran xapades en el metall
que representen.
2. La placa tindrà les característiques següents:
La base serà de fusta (o marbre??), en unes dimensions aproximades de 30 cm. per 20
cm.
La placa serà d'argent, en unes dimensions de 20 cm. per 15 cm., llisa, excepte l'escut
del municipi que s'inclourà en relleu a l'angle superior esquerre.
S'hi inscriurà "AJUNTAMENT DE TORELLÓ" I, a sota, el nom de l'entitat guardonada i el
motiu del guardó, a més de la data de l'acord.
3.

La clau del municipi tindrà les caracteristiques següents:

Serà de plata o, almenys, xapada en aquest metall.
Les mides seran de 10 cm. De llarg, per 3 cm. d’ample (en la circumferència) i 1 cm
d’ample a tota la llargada. El gruix serà de 0,4 cm.
3 cm

³
10 cm.

1 cm
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ANNEX SEGON
LLEGENDA DEL PERGAMÍ PER A LA CONCESSIÓ DE LA PLACA I/O MEDALLA
DEL MUNICIPI EN QUALSEVOL DE LES CATEGORIES.
En sessió ordinària (o extraordinària) del Ple de l'Ajuntament de Torelló, es va acordar
(per unanimitat o per majoria) concedir la
MEDALLA D'⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅(O PLACA) DEL MUNICIPI A ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ com
a reconeixement públic dels seus mèrits extraordinaris.
Torelló, ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
L'ALCALDE,

EL SECRETARI,

ANNEX TERCER
LLEGENDA DEL PERGAMÍ PER FILLS PREDILECTES.
En sessió ordinària (o extraordinària) de data ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ el Ple de l'Ajuntament de Torelló, va
acordar concedir al/a la
Sr./a ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ el títol
de FILL/A
PREDILECTE/A DEL MUNICIPI DE TORELLÓ, com a reconeixement dels seus mèrits
extraordinaris.
Torelló, ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
L'ALCALDE,

EL SECRETARI,

ANNEX QUART
LLEGENDA DEL PERGAMÍ PER FILLS ADOPTIUS
En sessió ordinària (o extraordinària) de data ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ el Ple de l'Ajuntament de Torelló,
desitjant que quedi constància del seu agraïment, va acordar concedir al/a la Sr./a
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⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ el títol de FILL/A ADOPTIU/VA DEL
reconeixement públic dels seus mèrits extraordinaris.

MUNICIPI DE TORELLÓ, en
Torelló, ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

L'ALCALDE,

EL SECRETARI,

ANNEX CINQUÈ
LLEGENDA DEL PERGAMÍ PER MEMBRE HONORARI DE LA CORPORACIÓ
En sessió ordinària (o extraordinària) de data ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ del Ple de l'Ajuntament de Torelló,
desitjant que quedi constància del seu agraïment, es va acordar el reconeixement públic
dels seus grans mèrits contrets en benefici d'aquesta localitat al/a la Sr./a.⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ i
concedir-li el títol de MEMBRE HONORARI D'AQUESTA CORPORACIÓ MUNICIPAL.
Torelló, ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
L'ALCALDE,

EL SECRETARI,

