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REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS

CAPÍTOL I

Objecte i naturalesa

Article 1r.- 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 2n.- Aquest Reglament es dicta a l’empara 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 3r.- No es podrà atorgar cap honor o distinció a persones que tinguin alts càrrecs en
l’Administració i respecte a les quals la Corporació estigui subordinada per jerarquia, funció o
servei, mentre subsisteixin aquests motius.

Article 4t.- 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 5è.- L’Ajuntament d’Olot podrà concedir els següents distintius honorífics:
a) Medalla de la Ciutat
b) Placa de reconeixement

Article 6è.- L’Ajuntament d’Olot podrà concedir els següents nomenaments:
a) Fill il·lustre de la ciutat
b) Membre honorari de la Corporació

Article 7è.- Els distintius honorífics podran atorgar-se a les persones naturals o jurídiques
que en qualsevol aspecte hagin sobresortit per la seva meritòria labor, actuació en benefici
d’Olot o serveis extraordinaris.

Article 8è.- La medalla de la Ciutat tindrà les següents característiques: serà elaborada en
plata figurant a l’anvers l’escut de la ciutat, així com la inscripció “Medalla de la Ciutat d’Olot”

Article 9è.- La placa de reconeixement tindrà les següents característiques: una ala, una
placa i el logotip de l’Ajuntament.

Article 10è.- Amb els nomenaments es premiaran els mèrits, les qualitats i les circumstàncies
singulars que concorrin en les persones guardonades.
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Article 11è.- El nomenament de Fill Il·lustre de la ciutat podrà atorgar-se a aquella persona
amb mèrits demostrats per obres o institucions degudes al seu talent o comportament humà
i que siguin d’interès públic.

Article 12è.- El nomenament d’Alcalde o Regidor Honorari s’atorgarà a aquelles persones
naturals que l’Ajuntament les consideri mereixedores d’aquesta distinció.

El nomenament de membre honorari de la Corporació no s’atorgarà, en cap cas, 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.

Article 13è.- Altres distincions honorífiques:

El Ple de la Corporació podrà designar una via pública, un complex urbà o una instal·lació
municipal amb el nom d’una persona vinculada a la ciutat, reconeixent-li així els mèrits
especials o els serveis extraordinaris.

Capítol III

Procediment

Article 14è.- 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 a 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 15è.- 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 16è.- 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
olotines que s’estimi necessari, i farà constar les diligències efectuades. En base a aquestes
l’Instructor emetrà el corresponent dictamen.

Article 17è.- 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 18è.- Finalitzades les actuacions, per a les quals es fixa un termini màxim d’un mes,
l’Instructor formularà la proposta de resolució i trametrà l’expedient a la Comissió
Informativa 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 19è.- Les plaques de reconeixement s’atorgaran com a màxim dues vegades a l’any;
els diferents regidors presentaran proposta a la Comissió de Govern perquè resolgui, i es
donarà compte de l’acord al Ple de l’Ajuntament.

Article 20è.- L’Ajuntament crearà un Llibre d’honor de Distincions i Nomenaments on
s’inscriuran les persones guardonades.

Article 21è.- L’Il·lm. Sr. Alcalde President entregarà cada distinció i nomenament, en un acte
públic d’acurada solemnitat i es realitzarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament, amb
l’assistència de la Corporació en Ple i de les autoritats i representacions que es considerin
pertinents, segons les circumstàncies de cada cas.

L’Ajuntament podrà no obstant això, acordar que la imposició es celebri en un altre lloc,
quan les circumstàncies ho aconsellin.

Article 22è.- 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 entre els guardonats.

Disposició addicional.- L’Ajuntament en Ple podrà acordar, paral·lelament amb el
nomenament, la col·locació del retrat del guardonat a la Galeria dels Olotins Il·lustres.
Aquesta Galeria fou creada per acord plenari del 18 de juny de 1915, figurant fins a la data
els següents olotins:

DATA NOMENAMENT

Camil Mulleras i Garros 12-12-1915

Joan Pere Fontanella 12-12-1915

Pau Estorch Siqués 12-12-1915

Miquel Blay Fabregas 14-02-1936

Lliberada Ferrarons Vives 21-06-1942

Joaquim Vayreda i Vila 15-05-1943

Marià Vayreda i Vila 21-11-1953

Francesc Montsalvatge i Fosas 10-09-1957

Manuel Malagrida i Fontanet 10-09-1957

Esteve Paluzie i Cantalozella 10-09-1957

Josep Clarà i Ayats 15-11-1958

Francesc Xavier de Bolós i Germà 30-08-1962
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DATA NOMENAMENT

Antoni Soler i Ramos 17-08-1965

Joaquim Masmitjà i de Puig 21-08-1969

Joaquim Danés i Torras 30-08-1979

Jaume Bofill i Mates 30-04-1981

Disposició final.- Aquest Reglament que consta de vint-i-tres articles i una disposició final,
entrarà en vigor, un cop aprovat definitivament per l’Ajuntament i publicat íntegrament al
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


