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REGLAMENT ESPECIAL D’HONORS I DISTINCIONS
CAPÍTOL 1. OBJECTE
Article 1. L’Ajuntament de Tremp, dins de la potestat reglamentària atorgada
per l’article 4 1a. de la Llei 7/85 i de l’article 8 1a de la Llei 8/87, estableix el
present Reglament d’Honors i Distincions, d’acord amb els articles 189, 190 i
191 del Reial Decret 2568/86 d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Article 2. L’objecte del present Reglament és la regulació dels distintius i
nomenaments honorífics que poden fer-se des de l’Ajuntament per premiar els
mereixements especials, les qualitats destacades o altres circumstàncies
singulars que concorrin en els guardonats.
Article 3. Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen un
caràcter exclusivament honorífic, sense que, per tant, atorguin cap dret ni de
tipus administratiu ni econòmic.
CAPÍTOL 2. ELS DISTINTIUS HONORÍFICS
Article 4. L’Ajuntament de Tremp podrà atorgar com a distintius honorífics les
següents medalles o plaques:
· Medalla de l’Ajuntament de Tremp
· Placa de l’Ajuntament de Tremp
Article 5. Les medalles seran atorgades a persones físiques i les plaques a
persones jurídiques, entitats o associacions.
Article 6. Medalla de l’Ajuntament de Tremp. Aquesta medalla s’atorgarà per
premiar especials mereixements i serveis prestats a la ciutat, dins de l’àmbit de
la cultura, l’art, l’esport, l’educació, la pedagogia, la solidaritat, la ciència, la
investigació, la funció pública, etc.
· Anvers: Escut de l’Ajuntament de Tremp
· Revers: Llegenda “Medalla de l’Ajuntament de Tremp atorgada a (...). Tremp,
Data”
Article 7. Placa de l’Ajuntament de Tremp. Aquesta placa s’atorgarà per
premiar aquelles entitats o associacions, els serveis o mereixements de les
quals, es facin acreedors d’aquesta distinció (mèrits culturals / artístics /
esportius / educatius / pedagògics / esportius / solidaris / científics /
investigadors, etc.)
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Anvers: L’escut de l’Ajuntament de Tremp amb la inscripció: “L’Ajuntament de
Tremp en reconeixement als mèrits culturals / artístics / educatius / pedagògics /
esportius / solidaris / científics / investigadors /(...). Tremp, Data”
CAPÍTOL 3. ELS NOMENAMENTS.
Article 8. Per premiar els mèrits, les qualitats i altres circumstàncies singulars
que concorrin en les persones guardonades, es podran concedir els
nomenaments de:
a) Fill Predilecte de Tremp, haurà de recaure en les persones nascudes al
municipi, que hagin destacat de forma extraordinària per qualitats o mèrits
personals o per serveis prestats en benefici de la comunitat.
b) Fill Adoptiu de Tremp, que podrà atorgar-se a les persones que, sense haver
nascut al municipi, reuneixin les circumstàncies assenyalades al paràgraf
anterior.
c) Membre honorari de la Corporació.
CAPÍTOL 4. ALTRES DISTINCIONS HONORÍFIQUES
Article 9. També pot designar-se una via pública, un complex urbà, una
instal·lació municipal, etc. Amb el nom d’una persona vinculada a la ciutat, i així
se li reconeixeran mèrits especials o serveis extraordinaris.
CAPÍTOL 5. EL PROCEDIMENT
Article 10. Les distincions i els nomenaments s’atorgaran un cop tramitat
l’expedient, que s’iniciarà amb una resolució de l’Alcalde, per pròpia iniciativa o
per l’informe favorable d’una Comissió Informativa o quan un grup de Regidors
integrat al menys per un terç del nombre dels membres de la Corporació ho
demani.
La resolució d’incoació contindrà el nomenament del Regidor instructor i el
funcionari que serà el secretari de l’expedient, els quals l’hauran de tramitar.
Si s’escau, l’instructor podrà exercir les funcions de secretari.
Article 11. L’instructor de l’expedient ordenarà la pràctica de totes les proves i
actuacions que concretin els mèrits de la persona proposada, i farà constar les
diligències efectuades, tant si afavoreixen com si perjudiquen la proposta inicial.
Article 12. Finalitzades les actuacions, l’Instructor formularà la proposta de
resolució i trametrà l’expedient amb totes les actuacions a la Comissió
Informativa corresponent perquè, un cop hagi dictaminat sobre l’esmentada
proposta, trameti el seu dictamen a l’Alcaldia, la qual, si el fa seu, sotmetrà
l’expedient al Ple de la Corporació, que l’haurà d’aprovar amb el vot favorable
de, al menys tres cinquenes parts del nombre de membres de la Corporació.
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Quan es tracti de concedir honors a personalitats estrangeres o quan hi hagi
exigències de temps que ho aconsellin, l’expedient podrà ser substituït per un
escrit raonat de l’Alcalde, adreçat a l’Ajuntament Ple perquè pugui facultar-lo
prèviament, a fi que, en nom de la corporació, pugui conferir la distinció i les
distincions que jutgi adients, donant-ne compte a la primera sessió plenària que
se celebri.
Article 13. Amb caràcter excepcional i quan circumstàncies particulars
degudament acreditades així ho demanin, se substituirà la tramitació de
l’expedient per una proposta raonada, que haurà de ser aprovada o ratificada
per tres quartes parts del nombre de membres de la Corporació.
Article 14. Un cop acordada la concessió d’algun dels títols anteriors, la
Corporació municipal assenyalarà una data en què es farà el lliurament a
l’interessat del guardó corresponent, del diploma i les insígnies corresponents.
El diploma haurà d’estendre’s en un pergamí artístic i contindrà els
mereixements que justifiquen la concessió, haurà de portar l’escut de la
Corporació i la inscripció que s’escaigui en funció de l’honor atorgat.
Article 15. L’Ajuntament de Tremp disposarà d’un Llibre d’Honor de “Distincions
i Nomenaments” on s’inscriuran els honors atorgats a partir d’aquesta data i els
atorgats amb anterioritat.

Faig constar que els 4 fulls precedents reflecteixen els text vigent a dia d’avui
d’aquest reglament, les dades de tramitació del qual es transcriuen a
continuació:
15 Reglament d’honors i distincions
Aprovació Inicial:
Ajuntament Ple
BOPL
Aprovació definitiva:
Ajuntament Ple
BOPL

14 de 02-02-1999

Aprovació inicial sense reclamacions
138 de 17-11-1998
Correcció d’errades 24 de 2-2-1999
Expedient:
1998-238 ADEF 08-25-99
F/ajuntament/ordenances i reglaments/textos vigents/15 ...

Tremp, 27 de setembre de 2004
El secretari
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Enrique VICENTE AÑAÑOS
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