REGLAMENT D'HONORS I DE DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE GATA
DE GORGOS
Capítol I. Creació d’Honors i de Distincions
Capítol II. Les distincions i les classes
Capítol III. De la proposta i concessió d'honors i de distincions
Capítol IV. De la imposició i ús de les recompenses i dels drets i honors que
confereixen.
Capítol V. De la pèrdua dels drets de l'ús de les distincions i honors.
Capítol VI. Del control i del registre dels honors i de les distincions.
Disposició final.

CAPÍTOL I
CREACIÓ D'HONORS I DE DISTINCIONS
Article 1
Atès que l’Ajuntament de Gata de Gorgos té facultats per honorar persones, institucions
i entitats pel mèrit del treball realitzat o per la conducta seguida que hagin contribuït a
augmentar el prestigi del municipi, crea els honors i distincions a què es refereix aquest
Reglament.
Article 2
S'estableixen les següents distincions honorífiques:
- Medalla del Municipi
- Títol de Fill/a Il·lustre
- Títol de Fill/a Adoptiu/iva
- Menció Honorífica Municipal
- Alcalde/ssa Honorari/a.
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CAPÍTOL II
LES DISTINCIONS I LES CLASSES
Article 3

Article 4
La Medalla del Municipi té el mateix disseny i format que les utilitzades pels membres
de la corporació municipal, amb l'escut de la ciutat a l'anvers. Aquesta medalla penja
d'un cordó groc i vermell, amb abraçadora d'or, plata o bronze segons el cas.
El revers ha de portar gravada la inscripció "MEDALLA (D'OR, PLATA O BRONZE)
DEL MUNICIPI DE GATA DE GORGOS", amb el nom i els dos cognoms del
recompensat o la recompensada en el cas de persones físiques i el nom en el cas de
persones jurídiques, institucions i entitats, la data de concessió i el número de
l'expedient.
La Medalla del Municipi que s'atorgue a les persones físiques ha d'anar acompanyada
d'escut d'or, plata o bronze de solapa, reproducció de la medalla, amb cinta vermella i
groga.
Article 5
El títol de Fill i Filla Il·lustre es pot atorgar als gateros o gateres que hagen destacat per
les seves qualitats humanes en qualsevol aspecte de la vida i que reuneixen les
condicions establertes a l'article 1r d'aquest Reglament.
Article 6
El títol ha de consistir en un pergamí amb la següent llegenda:
L'Excm. Ajuntament d'aquesta ciutat, en interpretació del sentiment general del
veïnat, concedeix a
_____________________
el títol de FILL/A IL·LUSTRE DE GATA DE GORGOS, com a reconeixement públic
dels singulars mèrits adquirits amb la seva labor constant pel bé dels interessos de la
població de Gata de Gorgos.
Gata de Gorgos, _____ d________________ de _______
EL SECRETARI GENERAL

L'ALCALDE
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La Medalla del Municipi és un distintiu que la Corporació Municipal atorga amb
caràcter individual o col·lectiu a persones físiques, jurídiques, institucions i entitats que
s'hagin distingit en el millorament cultural, científic, social o econòmic de la ciutat.
S'estableixen tres categories de medalles: or, plata i bronze.

El títol de Fill/a Adoptiu/iva es pot atorgar a aquelles persones que, sense haver nascut
a Gata de Gorgos i essent, o no, residents a la ciutat, tinguen amb aquesta una
vinculació continuada per la seva reiterada i eficaç labor a favor dels interessos de Gata
de Gorgos i/o per les seves acreditades actuacions en qualsevol aspecte de les activitats
humanes.

Article 8
El títol ha de consistir en un pergamí amb la següent llegenda:
L’Ajuntament de Gata de Gorgos, desitjant que resti constància del seu agraïment i
interpretant el sentiment del veïnat, se sent honrat de concedir a
_________________________
el títol de FILL/A ADOPTIU/IVA DE GATA DE GORGOS, com a reconeixement
públic als mèrits adquirits per la seva labor en favor dels interessos del municipi, i,
en especial, per
____________________ _______________________________
Gata de Gorgos, _____ d_______________ de ________
EL SECRETARI GENERAL

L'ALCALDE

Article 9
Les mencions honorífiques es poden concedir a les persones físiques o jurídiques,
institucions i entitats gateres que durant l'any hagen destacat en qualsevol àmbit de la
vida del municipi.
La menció ha de consistir en una placa acreditativa d'aquesta distinció amb la següent
llegenda:
L’Ajuntament de Gata de Gorgos, interpretant el sentiment del veïnat, concedeix la
MENCIÓ HONORÍFICA MUNICIPAL a
_______________________
en
reconeixement públic per la seva destacada activitat durant l'any, i de forma especial
per _______________________________
Gata de Gorgos, ______ d________________ de _______
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Article 7

EL SECRETARI GENERAL / LA SECRETÀRIA GENERAL
L'ALCALDESSA

L'ALCALDE /

Els nomenaments d'Alcalde Honorari o Alcaldessa Honorària podran recaure en
persones tant nacionals com a estrangeres, que tindran un caràcter honorífic i no
atorgaran, en cap cas, potestats per intervindre en la vida administrativa ni al govern
del municipi.
Esta distinció només es podrà atorgar a una persona física (fins i tot a títol pòstum) i ho
ostentarà aquella que preste o haja prestat serveis singulars a Gata de Gorgos, encara
que no mantinga amb el Municipi una especial relació de naixement, residència o una
altra similar.
Per concedir els honors i distincions a persones estrangeres, es tindrà en compte
l'assenyalat en l'article 190 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.

CAPÍTOL III
DE LA PROPOSTA I CONCESSIÓ D'HONORS I DE DISTINCIONS
Article 11
L'expedient s'ha d'instruir en virtut d'un acord de l'Ajuntament en Ple amb els següents
requisits:
1. A proposta de l'Alcaldia, mitjançant la presentació de la corresponent moció
raonada.
2. A proposta d'una Comissió Informativa, mitjançant el corresponent dictamen.
3. A sol·licitud de 500 ciutadans de Gata de Gorgos majors d'edat inscrits en el
corresponent cens.
4. A petició del 15%, com a mínim, d'entitats de Gata de Gorgos inscrites en el
corresponent cens municipal.
Article 12
Les propostes o peticions han d'especificar els mèrits i les circumstàncies que han
d'ésser objecte de l'expedient, les persones físiques, jurídiques, institucions o entitats
per a les quals se sol·licitin els guardons i la seva categoria.
Article 13
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Article 10.- Alcalde Honorari de la Corporació.

A l'acord inicial de la Corporació, s'hi han d'aportar totes les dades o antecedents que
tinga l'Ajuntament relacionats amb l'objecte que el promoga i s'han de practicar les
diligències necessàries per avaluar completament els fets.
Article 14
Els expedients se sotmetran al dictamen de la Comissió Informativa corresponent.

Acabat l'expedient, la Comissió ha de formular la proposta, que s'ha d'exposar al públic,
mitjançant el tauler d'anuncis de la Corporació durant quinze dies; en aquest termini
tothom que ho desitge ha de poder examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions
o objeccions que estime pertinents.
Article 16
La resolució que pertoque, l'ha d'adoptar l'Ajuntament en Ple i ha d'obtenir els vots
favorables dels dos terços dels membres de la Corporació.
Totes les votacions referents a la concessió d'honors i distincions s'han de fer de forma
secreta i nominal.
Article 17
La Medalla del Municipi de Gata de Gorgos s'ha de concedir en vida o l'any següent de
la mort del distingit.
El títol de Fill/a Adoptiu/iva i el de Fill/a Il·lustre es pot concedir en vida o a títol
pòstum, sense limitació temporal.
Article 18
No es poden prendre acords que atorguen distincions a persones que desenvolupen alts
càrrecs a l'Administració respecte dels quals la Corporació es trobe en situació d’interés
en assumpte o expedient en els que aquells hagen d’intervindre per raó del seu càrrec,
de funció o de servei mentre subsisteixen aquests motius. Tampoc no se'n poden
atorgar als membres de la Corporació en exercici.

CAPÍTOL IV
DE LA IMPOSICIÓ I ÚS DE LES RECOMPENSES I DELS DRETS I HONORS
QUE CONFEREIXEN
Article 19
Els atributs o els documents representatius de les distincions concedides els ha de
lliurar l'Alcalde en un acte públic d'homenatge, en el marc d'alguna de les festes de la
ciutat.
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Article 15

Article 20
Els posseïdors de les distincions que s'assenyalen en aquest Reglament poden mostrarles en qualsevol acte públic, i han de ser convidats especialment a tots els actes que
organitze la corporació.

Article 21
Encara que les concessions que es preceptuen en aquest Reglament tinguen caràcter
irrevocable, si algun dels seus titulars arriba a ser indigne de posseir-les per causes que
afectin greument l'honor, la Corporació Municipal ha de retirar-les-hi. Aquesta decisió
s'ha d'adoptar en votació secreta i per unanimitat, després d'haver instruït l'expedient
justificatiu dels fets ocasionants d'aquesta mesura.
CAPÍTOL VI
DEL CONTROL I DEL REGISTRE DELS HONORS I DE LES DISTINCIONS
Article 22
La Secretaria General ha de portar un registre dels títols expedits, per ordre cronològic i
amb numeració correlativa, amb la pertinent separació per a cada distinció concedida i
les diferents medalles.
Article 23
El registre a què es refereix l'article anterior s'ha de reflectir en un Llibre d'Or.
L'Ajuntament en Ple ha de determinar-ne el format i les característiques.

DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament deroga les disposicions i reglaments anteriors fets sobre aquesta
mateixa qüestió. La vigència d'aquest Reglament començarà a partir de la seva
aprovació per part de l'Ajuntament en Ple i un cop acabats els tràmits reglamentaris.

Gata de Gorgos, a 14 de febrer de 2014.
L'Alcaldessa-Presidenta
Ana María Soler Oliver
(signatura digital).
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CAPÍTOL V
DE LA PÈRDUA DELS DRETS DE L'ÚS DE LES DISTINCIONS I HONORS
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