“REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA CONCESSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquest Ajuntament s’acull a la facultat qui li atribueixen els articles 189,190 i 191 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, en concordança amb els articles 100, 101 i 102 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que faculta les
corporacions locals en matèria legislativa; així com amb l’article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, que reconeix i faculta aquest tipus d’entitats com a part
inherent de l’autonomia local i les dota de potestat normativa.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
El present Reglament té per objecte regular el règim jurídic i el procediment general d’actuació de
l’Ajuntament de Ferreries en relació amb els honors i les distincions per premiar mereixements
especials, beneficis senyalats o serveis extraordinaris.
Aquest Reglament, de conformitat amb el que disposa l’article 191 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, té naturalesa especial.
Article 2
Naturalesa jurídica i règim d’incompatibilitats
Els honors i les distincions regulats en aquest Reglament tindran naturalesa honorífica i no
atorgaran ni podran generar cap dret de contingut econòmic o de caràcter administratiu.
Article 3
Únicament a excepció del cap de l’Estat, no es podran adoptar acords que atorguin honors i
distincions a persones que exerceixin alts càrrecs a l’Administració i respecte dels quals la
corporació es trobi en relació subordinada de jerarquia, funció o servei, mentre subsisteixin
aquests circumstàncies.
Capítol II
Dels nomenaments honorífics
Article 4
Els nomenaments i les distincions honorífiques atorgats seran objecte d’un acte protocol·lari
solemne de lliurament dels diplomes i les distincions corresponents, d’acord amb el que disposi
l’Alcaldia, el Departament de Cultura i el Servei de Protocol.
Article 5
Per premiar mereixements especials, beneficis senyalats o serveis extraordinaris es crea la
Medalla d’Or, la Medalla d’Argent i la Medalla de Bronze de la vila, que tindran les característiques
que s’indiquen a l'
annex “Característiques de la medalla de la vila” d'
aquest Reglament.

Article 6
Les medalles a què fa referència l’article anterior es concediran per premiar els serveis de caràcter
extraordinari, amb expedient previ, que podrà instruir-se:
a) D'
ofici, per acord de la majoria de les persones que integren la corporació municipal.
b) A petició de la majoria d’associacions de la vila legalment establertes.
c) A sol·licitud del 5 % de les persones residents majors d’edat inscrites en el cens corresponent.
Article 7
En un acord inicial de la corporació o en els escrits de les entitats o de les persones particulars,
s’hi diran concretament els fets i les circumstàncies que han de ser objecte de l’expedient, la
persona que ha de ser guardonada i el tipus d’honor o distinció que se li pretén concedir.
Article 8
En la mateixa sessió en què s’acordi la incoació de l’expedient es designarà la persona de la
corporació que hagi d’actuar com a jutge instructor o jutgessa instructora i el funcionari o
funcionària a qui es confiï el càrrec de secretari o secretària.
Article 9
De la mateixa manera i amb requisits idèntics, l’Ajuntament podrà acordar nomenaments de filles i
fills il·lustres, filles i fills adoptius i membres honoraris de la corporació, prenent com a base els
mèrits, les qualitats i les circumstàncies singulars que concorrin en les persones interessades.
Article 10
Per poder concedir l’honor o la distinció de fill o filla il·lustre de la vila serà condició indispensable
que la persona sigui nada al poble. La distinció de fill adoptiu o filla adoptiva es concedirà
únicament a les persones naturals d’altres poblacions.
Article 11
Els nomenaments de membres honoraris de la corporació no atorgaran en cap cas facultat de
poder intervenir en el govern o en l'
administració de l’Ajuntament, però habilitaran per actuar en
funcions representatives quan aquestes s’hagin d’exercir fora de la demarcació territorial
respectiva. Perquè es puguin concedir a persones estrangeres, caldrà l’autorització expressa del
Ministeri de l'
Interior amb l'
informe previ del Ministeri d'
Afers Exteriors.
Article 12
En els expedients es consignaran totes les dades i els antecedents de què disposi l’Ajuntament
relacionats amb l’objecte que els promou i es practicaran totes les diligències que siguin
necessàries perquè els fets quedin completament provats.
Article 13
Una volta acabat l’expedient, el jutge instructor o jutgessa instructora formularà la proposta, que
s’exposarà al públic al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial per un termini de quinze dies,
durant el qual tothom qui vulgui podrà examinar l’expedient i presentar-hi reclamacions o fer-hi les
objeccions que cregui pertinents.
Article 14
La resolució que pertoqui serà adoptada pel Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de les dues

terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta legal de les persones que
integren la corporació.
Article 15
Els atributs o documents representatius dels honors o les distincions concedits seran lliurats a les
persones interessades pel batle o batlessa en un acte públic d’homenatge o de la manera que
l’Ajuntament hagi disposat en prendre l’acord de concessió. Portaran les llegendes que s’indiquen
en els annexos.
Article 16
De la galeria de ciutadans i ciutadanes il·lustres
El reconeixement com a membre de la Galeria de Ciutadans i Ciutadanes Il·lustres de Ferreries es
concedirà pels mèrits rellevants des del punt de vista històric, i comportarà la col·locació d’un retrat
pintat a l’oli a la dita Galeria, que serà a la sala de plens de l’Ajuntament de Ferreries.
Article 17
De la galeria de batles i batlesses de Ferreries
El dia 22 d’agost de l'
any 2000, en el marc de les festes de Sant Bartomeu, es va presentar
oficialment la Galeria de Batles i Batlesses de Ferreries.
En finalitzar el mandat de cada batlia, es col·locarà el retrat del batle o batlessa sortint a la Galeria.
Article 18
De la dedicació de carrers i places
La dedicació d'
un nou carrer o plaça de la vila s’haurà d’iniciar amb un expedient. L’expedient
s'
iniciarà:
a) A petició de dos terços del Ple de la corporació municipal.
b) A sol·licitud de mil firmes dels veïns i veïnes de la vila.
c) A petició de la batlia presidència de l'
Ajuntament.
Article 19
Llibre d’honor de l’Ajuntament de Ferreries
El Reglament municipal d’honors i distincions es complementarà amb el Llibre d’Honor de
l’Ajuntament.
En el Llibre d’Honor de l’Ajuntament es recolliran les firmes i, si s'
escau, les dedicatòries de les
personalitats, les altes dignitats i les persones estrangeres que visitin oficialment l’Ajuntament.
Article 20
Lliurament de la figura del ferrer als pregoners i pregoneres
De conformitat amb el que va acordar la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de dia 9
de juny de 2014, es lliurarà l’estatueta amb la imatge del ferrer, símbol del municipi de Ferreries,
als pregoners i pregoneres de les festes de Sant Bartomeu.
El batle designarà el pregoner o pregonera de les festes de Sant Bartomeu, oïda la Junta de
Portaveus i amb el consens dels grups polítics municipals.
Article 21
De la revocació dels honors

L'
Ajuntament de Ferreries podrà revocar els honors i les distincions concedits quan la persona
receptora incorri en qualsevol causa que comporti indignitat o desmèrit.
Aquesta decisió requerirà la instrucció d’un expedient en el qual quedin justificades les causes que
la fonamentin i l'
acord posterior del Ple.
Annexos
Característiques de la medalla de la vila
La forma i les dimensions seran las següents:
- Forma ogival.
- Dimensió major o alçària: 55 mm. Dimensió menor o amplària: 50 mm.
- A l’anvers tindrà gravat l’escut oficial del municipi.
- Al revers hi posarà “L'
Excm. Ajuntament de Ferreries al Sr./a la Sra. …………..” i l’any.
Llegenda del pergamí per a membres honoraris i honoràries de la corporació
L'
Excel·lentíssim Ajuntament de Ferreries, es sessió plenària de dia ... d... de 20..., va acordar
concedir el títol de Membre Honorari/Membre Honorària de la corporació a ........... , en atenció als
mèrits contrets per la seva conducta exemplar.
Ferreries, …………….. de ……………de 20…
El batle/La batlessa

La secretària/El secretari

Llegenda del pergamí per a fills i filles il·lustres
L'
Excel·lentíssim Ajuntament de Ferreries, interpretant el sentiment general de la població, en
sessió plenària de dia…. d…. de 20…., va acordar concedir a ……………….. el merescut i
honorable títol de Fill Il·lustre/Filla Il·lustre, com a mostra de reconeixement públic pels mèrits
singulars contrets treballant constantment en pro dels interessos espirituals i materials de la seva
vila natal.
Ferreries,
El batle/La batlessa

La secretària/El secretari

Llegenda del pergamí per a fills adoptius i filles adoptives
L’Excel·lentíssim Ajuntament de Ferreries, desitjant que quedi constància del seu agraïment i
interpretant el sentiment unànime de la població, en sessió plenària de dia….. d……… de 20…, va
acordar concedir a ....... el títol de Fill Adoptiu/Filla Adoptiva, com a mostra de reconeixement
públic pels mèrits singulars contrets i per la seva conducta exemplar observada reiteradament en
pro dels interessos morals i materials d’aquesta vila.
Ferreries,
El batle/La batlessa

La secretària/El secretari”

*Aprovat pel Ple de dia 29/1/2015 (publicat en el BOIB núm 73 de dia 16/5/2015)

