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REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS 
DE BAGES 

TÍTOL PRELIMINAR 

Article 1. Objecte 

Aquest reglament té per objecte la regulació dels honors a atorgar per part de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i dels símbols que representen als seus 
membres corporatius. 

Article 2. Principi d’exclusivitat 

1. Els honors establerts en aquest reglament només poden ser atorgats pel Ple 
municipal, mitjançant acord pres per majoria absoluta. 

2. L’Ajuntament no pot atorgar altres honors que els regulats en aquest Reglament. 

3. Els símbols representatius dels membres corporatius municipal són exclusivament 
els ordenats en aquest reglament i s’utilitzaran necessàriament segons el seu règim. 

TÍTOL PRIMER. ELS HONORS 

Article 3. Títol de Santfruitosenc/a Il·lustre 

1. En raó als serveis extraordinaris en favor del municipi o als mèrits i assoliments 
personals, l’Ajuntament podrà atorgar el títol de Santfruitosenc/a Il·lustre, 
independentment de si nasqué al municipi o en té la veïnalitat.  

2. La condició de Santfruitosenc/a Il·lustre serà causa preferent perquè es pugui 
atribuir el nom del titular de l’honor a espais i esdeveniments públics, tal com vies, 
jardins i parcs públics, edificis d’equipament o les seves dependències, certàmens, 
premis i festivals. Sempre que sigui possible es tractarà que l’atribució del nom del 
titular de l’honor revesteixi alguna relació amb l’espai o esdeveniment al qual se li 
assigna. 

3. Aquest honor podrà ser atribuït a una persona jurídica. 

4. Aquest títol es podrà atorgar a persones vives o a títol pòstum. 

5. L’atorgament es realitzarà per acord del Ple i es reflectirà documentalment en un 
diploma. 

Article 4. Menció per Serveis Distingits 

1. L’Ajuntament podrà atorgar la Menció per Serveis Distingits quan, sense 
correspondre l’atribució de la condició de Santfruitosenc/a Il·lustre, el/la titular de 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

l’honor hagi realitzat accions que mereixin l’estima i el reconeixement municipals per 
raó del seu altruisme, caràcter humanitari, utilitat pública o social, servei als valors o la 
convivència democràtica o altres equivalents. 

2. La Menció per Serveis Distingits podrà ser atorgada als/a les nascuts/des o que 
tinguin veïnalitat a Sant Fruitós o aquells/lles que, sense reunir alguna d’aquestes 
condicions, hagin realitzat l’acció trobant-se al municipi o fora d’ell però afavorint als 
seus nascuts/des o veïns/ïnes o en general al municipi. 

3. Aquest honor podrà ser atribuït a una persona jurídica. 

Article 5. Procediment d’atorgament d’honors 

1. El procediment per a l’atorgament d’honors s’iniciarà d’ofici o per sol·licitud.  

2. La iniciativa d’ofici escaurà a iniciativa de l’Alcalde/ssa, d’almenys un grup municipal 
o d’un terç dels regidors/res. 

3. Estaran legitimats per la sol·licitud: 

a. Les associacions i fundacions inscrites al registre municipal d’entitats, 
mitjançant iniciativa subscrita pel seu representant legal i acordada per l’òrgan 
estatutàriament competent. 

b. Un grup de veïns/nes que representin almenys el deu per cent de la darrera 
xifra de població de dret aprovada oficialment. 

c. Les persones físiques o jurídiques que hagin estat manifestament 
beneficiàries de l’acció per la qual es reclama l’homenatge. 

4. La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest Reglament, 
requerirà la instrucció prèvia d’un expedient administratiu per determinar els mèrits o 
circumstàncies que aconsellin la concessió o la seva denegació. A tal efecte es 
designarà per part de l’alcalde una comissió provisional.  

5. Formulada la iniciativa i vist l’informe de la instrucció prèvia, es resoldrà sobre el Ple 
per majoria simple sobre la incoació, en el cas de la iniciació d’ofici, o sobre l’admissió 
a tràmit, en cas de sol·licitud, previ l’informe tècnic del servei municipal que l’Alcalde 
disposi com a més adient per valorar els mèrits a reconèixer amb l’honor i el dictamen 
de la comissió informativa competent. 

6. L’Alcalde nomenarà instructor de l’expedient un membre de la Corporació, el qual 
inclourà tots els antecedents relacionats amb l’objecte i practicarà les proves que 
consideri necessàries. En aquesta tasca l’instructor serà auxiliat per un funcionari 
municipal que actuarà com a secretari. Així mateix, l’instructor, partint de la  comissió 
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provisional, designarà la  Comissió informativa de caràcter definitiu, en la qual cada 
grup municipal  designarà un representant per a formar-ne part.   

7. Iniciat l’expedient, es realitzaran els tràmits següents, abans de l’elevació al Ple per 
a la seva resolució i per l’ordre següent: 

Primer. Informació pública durant un termini mínim de 20 dies. 

Segon. Informe de la comissió informativa sobre les al·legacions, en cas que 
s’hagin formulat. 

Tercer. Fixació de la proposta de resolució per l’Alcalde/ssa. 

Quart. Informe d’assessorament jurídic preceptiu del titular de la Secretaria 
municipal. 

Cinquè. Dictamen de la Comissió Informativa competent per raó de matèria. 

8. El Ple podrà acordar la realització de mecanismes de participació ciutadana segons 
allò que es preveu a la legislació i la reglamentació orgànica municipal. En tot cas, 
l’aplicació d’aquests mecanismes serà anterior als tràmits previstos a l’apartat 4. 

9. Cas que el/la titular de l’honor esdevingués indigne del reconeixement atorgat per 
raons sobrevingudes o per causes d’haver estat conegudes en el moment de 
l’atorgament haurien motivat la denegació, es podrà revocar  pel mateix procediment 
seguit per al seu atorgament. 

Article 6. Naturalesa dels honors 

Els honors concedits per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages són actes de pur 
reconeixement i no atorguen en cap cas facultats sobre el govern, l’administració o el 
patrimoni municipal ni cap dret administratiu o econòmic. 

Article 7. Lliurament dels honors.  

El lliurament dels honors i les distincions acordats pel Ple se celebrarà en acte públic i 
s’acompanyarà dels guardons i dels documents acreditatius complementaris. 

Article 8. Llibre de registre d’Honors i Distincions 

Als efectes de tenir un registre, es confeccionarà el llibre de registre d’Honors i 
Distincions, el qual contindrà tantes seccions com tipus de distincions es regulen en el 
present reglament. 

La Secretaria de l’Ajuntament serà l’òrgan que tindrà encomanada la custòdia de 
l’esmentat llibre, on seran inscrites les concessions per ordre cronològic amb un 
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extracte de l’acord o resolució d’atorgament. Igualment caldrà anotar, en cas de 
revocació, la cancel·lació corresponent. 

TÍTOL SEGON. SÍMBOLS REPRESENTATIUS DELS MEMBRES CORPORATIUS 

Article 9. Símbols representatius del càrrec d’Alcalde/ssa de Sant Fruitós de 
Bages 

1. Els símbols representatius del càrrec d’Alcalde/ssa de Sant Fruitós de Bages són la 
vara i la insígnia d’or. 

2. L’Alcalde/ssa serà investit/da dels símbols del seu càrrec quan prengui possessió 
pel president/a de la mesa d’edat, qui li imposarà, primer, la insígnia d’or i, després, la 
vara d’alcalde/ssa. A les sessions on hagi de produir-se l’elecció, la vara romandrà 
exposada públicament, davant de la mesa d’edat, al saló de sessions de la Casa de la 
Vila, des del seu inici, fins al seu lliurament. 

3. La vara serà utilitzada exclusivament per l’Alcalde/ssa durant la sessió en què 
prengui possessió del seu càrrec i en desfilades i actes protocol·laris en què, per la 
seva solemnitat, així sigui requerit. 

4. La insígnia d’or podrà ser utilitzada per l’Alcalde/ssa com a part de la seva 
indumentària sempre que actuï les funcions pròpies del seu càrrec i restarà a la seva 
propietat un cop hagi finalitzat el seu mandat. 

5. La vara d’or de l’Alcalde/ssa és un bé moble afecte al servei públic de la 
representació institucional del president municipal, i restarà en possessió del seu titular 
mentre exerceixi el seu càrrec i serà dipositada a la Secretaria municipal en el moment 
del finalitzar el seu mandat, i, en tot cas, abans d’iniciar-se la sessió on hagi de ser 
elegit el/la nou/va Alcalde/ssa. A la moció de censura, el dipòsit es verificarà abans 
d’iniciar-se la sessió en què hagi de ser coneguda. En cas de defunció de l’Alcalde/ssa 
en exercici del seu càrrec, en restaran obligats a aquest dipòsit el seus causahavents. 

6. L’Alcalde/ssa lliurarà al titular de la Secretaria municipal la vara per a la seva 
custòdia fora dels moments en què no correspongui la seva utilització. 

Article 10. Símbols representatius de la condició de regidor/a 

1. El símbol representatiu de la condició de Regidor/a és la insígnia de plata. 

2. Els regidors/res seran investits de la insígnia de plata per qui presideixi el ple 
municipal, immediatament després de prendre’n possessió. 

3. La insígnia de plata restarà en propietat del Regidor/a a la finalització del seu 
mandat. 
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Article 11. Forma de les insígnies 

Les insígnies són reproduccions de l’escut municipal en forma d’agulles de solapa. 

 Article. 12. Reconeixement dels exregidors/res 

1. Com a símbol de la continuïtat institucional del Consistori i reconeixement a la funció 
exercida en favor del municipi, al primer ple ordinari de cada mandat posterior a la 
constitució, com a primer punt de l’ordre del dia, hi figurarà un punt a l’ordre del dia 
consistent en el reconeixement dels exregidors/res del darrer mandat. 

2. El punt consistirà en un parlament institucional de l’Alcalde/ssa, el qual haurà estat 
tractar prèviament al si de la junta de portaveus, i en el qual es glossarà l’homenatge a 
les persones que han format part del Consistori. 

3. A la sessió on tingui lloc el reconeixement, l’Alcalde/ssa invitarà els exregidors/res 
individualment. 

Disposició addicional 

En raó als honors atorgats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament, i 
sense perjudici de mantenir els honors atribuïts, gaudiran de la condició de 
Santfruitosenc/enques Il·lustres, les persones següents: 

1. Lluís Espinal Camps 
2. David Checa Carrera 
3. Sylvaine Duarri D’Haene 
4. Blanca Ara i Arqué 
5. Valentí Gibert i Mensa 

Disposició derogatòria 

Queda derogat el Reglament d’honors i distincions aprovat definitivament pel ple 
municipal el 9 de setembre de 1996. 

Disposició final 

Aquest reglament entrarà en vigor quan s’hagi publicat al Butlletí Oficial de Província 
de Barcelona la seva aprovació definitiva i íntegrament el seu redactat i hagin 
transcorregut quinze dies des de la seva comunicació a les administracions General de 
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya” 

 

 


