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Dimecres, 30 de juliol de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Canet de Mar

ANUNCI

No havent-se formulat al·legacions durant el termini d'informació pública de l'expedient per a l'aprovació del Reglament 
municipal d'honors i distincions de Canet de Mar, s'entén aprovat definitivament i es publica íntegrament el text, com a 
condició d'executivitat:

REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ D'HONORS I DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

PREÀMBUL

El poble de Canet de Mar, i l'Ajuntament en el seu nom, té la decidida voluntat de ser agraït amb aquelles persones i 
institucions que li presten serveis i l'ajuden a enriquir-lo des de les més variades formes de l'activitat humana i vol 
premiar-les perquè la tasca exemplar d'aquestes persones i institucions es conegui,  es difongui i  perduri així en la 
memòria col·lectiva dels canetencs i les canetenques i perquè les generacions futures continuïn aquesta obra, treballant 
per a la població i perquè aquesta societat esdevingui més solidària, justa i, en definitiva, millor.

L'article 191 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, de 28 de novembre 
de 1986, disposa que per  a la concessió d'honors i  distincions per  part  de les corporacions es necessita tenir  un 
reglament  especial  que reguli  el  procediment i  prevegi  en l'articulat  els casos, els mèrits o  els serveis que puguin 
determinar la concessió de condecoracions o alguna altra classe d'honors.

L'Ajuntament de Canet de Mar, en sessió plenària de data 13 de gener de 1988 va acordar aprovar inicialment el 
Reglament especial d'honors i distincions, el qual fou aprovat definitivament en data 29 de febrer de 1988.

Més endavant,  l'any 2000,  l'Ajuntament de Canet  de Mar va aprovar un altre  Reglament d'honors i  distincions per 
adaptar-lo a la nova societat canetenca, el qual es va publicar al BOP número 4 de 4 de gener de 2001.

D'ençà de l'any 2000,  però,  la  societat  canetenca ha sofert  canvis  demogràfics,  històrics  i  socials  que aconsellen 
l'elaboració d'un nou Reglament d'honors i distincions més complet.

Les  medalles,  els  títols,  els  honors  i  les  distincions  regulades  en  aquest  Reglament  tenen caràcter  exclusivament 
honorífic i no se'n deriva cap dret administratiu o econòmic.

Aquest  Reglament  s'estructura  en  set  capítols:  sobre  les  disposicions  generals  de  les  distincions  honorífiques 
municipals, la medalla d'or de la població de Canet de Mar, els títols de fill/a predilecte/a i fill/a adoptiu/IVA de Canet de 
Mar, el diploma al mèrit associatiu, el procediment de concessió de les distincions, el llibre d'honor de l'Ajuntament de 
Canet  de Mar i  el  Registre  Municipal  dels Honors i  les Distincions.  Consta,  en total  de 44 articles,  una disposició 
addicional, una disposició derogatòria, una disposició final i un annex.

CAPÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS DE LES DISTINCIONS HONORÍFIQUES MUNICIPALS

Article 1

Aquest Reglament, el qual es basa, essencialment, en els preceptes generals, continguts als articles 186 al 191 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, de 28 de novembre de 1986, és l'únic 
text legal invocable per promoure i, si s'escau, concedir honors i distincions per part de l'Ajuntament a favor de persones 
o entitats a les quals se les consideri creditores.

Article 2

Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter exclusivament honorífic, per la qual cosa no 
atorguen cap dret de caire administratiu o econòmic.
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Article 3

Amb l'única excepció del Cap de l'Estat, no es poden concedir honors o distincions a aquells que exerceixen càrrecs 
públics  i  respecte  dels  quals  l'Ajuntament  es  troba  en  relació  de  subordinació,  jerarquia,  funció  o  servei,  mentre 
subsisteixin aquests motius.

Article 4

La concessió de les distincions s'ha de regir per les normes i les indicacions establertes en aquest Reglament.

Article 5

Els honors i les distincions que queden regulats en aquest Reglament són:

- Medalla d'or de la població de Canet de Mar.
- Títol de fill/a predilecte/a de Canet de Mar.
- Títol de fill/a adoptiu/IVA de Canet de Mar.
- Diploma al mèrit associatiu.

Cadascun dels honors i les distincions s'entendran separadament.

Article 6

L'atorgament dels guardons enumerats a l'article 5 exigeix el compliment previ de les formalitats previstes, per a cada 
cas, en aquest Reglament. Són nuls i sense cap valor ni efecte tots els honors, les distincions, les medalles i els títols  
atorgats al marge de les determinacions contingudes en aquest Reglament.

CAPÍTOL 2

DE LA MEDALLA D'OR DE LA POBLACIÓ DE CANET DE MAR

Article 7

La medalla d'or de la població de Canet de Mar és una recompensa local, creada per premiar els mèrits extraordinaris  
que concorrin en persones, entitats o corporacions, tant del  municipi,  de la comarca, de Catalunya, de l'Estat com 
estrangeres que s'hagin caracteritzat pels serveis prestats al municipi de Canet de Mar.

Article 8

La medalla d'or de la població de Canet de Mar té caràcter vitalici, llevat del supòsit contemplat a l'article 11. No es  
poden atorgar més de dues medalles a l'any i el nombre total de persones –en vida- o entitats –en funcionament- amb 
aquesta distinció no pot superar el de deu.

Article 9

La medalla d'or de la població de Canet de Mar es pot lliurar a fills i filles del municipi que hagin ostentat càrrec a 
institucions supramunicipals i que s'hagin caracteritzat per un esperit compromès amb el municipi en un període dilatat 
en el temps, però mai no s'ha d'atorgar mentre es trobin en exercici del càrrec.

Article 10

També poden ser distingits amb la medalla d'or de la població de Canet de Mar, els treballadors de l'Administració local, 
que s'hagin distingit per una aportació meritòria en la seva trajectòria professional o bé per contribucions excepcionals 
en un moment donat.

Article 11

Les medalles d'or de la població de Canet de Mar es poden lliurar a títol pòstum. Aquestes medalles es poden lliurar a 
cos present sobre el taüt o bé als familiars del finat en un acte específic.

Article 12

Les persones distingides amb la medalla d'or de la població de Canet de Mar tenen dret a acompanyar el consistori als  
actes locals  solemnes.  L'Alcaldia  els  trametrà una comunicació oficial  a  la  qual  hi  figurarà el  lloc,  la  data i  l'hora C
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d'assistència de l'acte o solemnitat amb la invitació corresponent a assistir-hi. Han d'assistir-hi amb la distinció atorgada, 
motiu pel qual han estat convidats.

Article 13

Les persones físiques o jurídiques a qui hagi estat atorgada la medalla d'or de la població de Canet de Mar poden donar 
el seu nom a vies o espais públics de la població.

CAPÍTOL 3

DELS TÍTOLS DE FILL/A PREDILECTE/A I FILL/A ADOPTIU/IVA DE CANET DE MAR

Article 14

1. La concessió del títol de fill/a predilecte/a de Canet de Mar només pot recaure en aquelles persones que havent  
nascut al municipi, hagin destacat de forma extraordinària per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis 
prestats en benefici o honor de Canet de Mar i que hagin assolit aquesta consideració indiscutible davant la ciutadania 
de Canet de Mar.

2. Excepcionalment, es pot concedir aquest títol a les persones que sense complir aquest requisit hi hagi constància que 
hagin viscut a Canet de Mar la major part de la seva vida.

Article 15

La concessió del títol de fill/a adoptiu/IVA de Canet de Mar es pot atorgar a les persones que, sense haver nascut a 
Canet de Mar, reuneixin les circumstàncies apuntades a l'article anterior.

Article 16

Tant el títol de fill/a predilecte/a com el títol de fill/a adoptiu/IVA de Canet de Mar es poden concedir a títol pòstum, 
sempre que la persona finada acomplís els mèrits necessaris.

Article 17

Tant el títol de fill/a predilecte/a com el títol de fill/a adoptiu/IVA de Canet de Mar es reconeixen en igual jerarquia i  
l'única prelació que ha de prevaldre és l'antiguitat de la seva concessió.

Article 18

El títol  de fill/a predilecte/a i  el  títol  de fill/a adoptiu/IVA de Canet de Mar tenen caràcter vitalici,  llevat  del  supòsit  
contemplat a l'article 16 i es concedeixen amb criteris molt restrictius de forma que, simultàniament, no hi pot haver –en 
vida- 5 títols en cadascuna de les dues modalitats. La concessió de nous títols ve condicionada a l'existència de vacants 
llevat d'un cas molt excepcional.

Article 19

Les persones distingides amb el títol de fill/a predilecte/a o fill/a adoptiu/IVA tenen dret a acompanyar el consistori als 
actes locals  solemnes.  L'Alcaldia  els  trametrà una comunicació oficial  a  la  qual  hi  figurarà el  lloc,  la  data i  l'hora 
d'assistència de l'acte o solemnitat amb la invitació corresponent a assistir-hi. Han d'assistir-hi amb la distinció atorgada, 
motiu pel qual han estat convidats.

CAPÍTOL 4

DEL DIPLOMA AL MÈRIT ASSOCIATIU

Article 20

El  diploma  al  mèrit  associatiu  és  creat  per  l'Ajuntament  de  Canet  de  Mar  en  reconeixement  a  les  tasques 
desinteressades  de  persones  i  associacions  per  a  beneficis  d'altres  de  la  mateixa  població  durant  un  període 
considerable.
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Article 21

La concessió del diploma al mèrit associatiu també es pot atorgar a aquelles persones que, sense haver nascut a Canet 
de Mar, reuneixin les circumstàncies apuntades a l'article anterior, tant a títol personal com de president o representant 
de l'associació mereixedora.

Article 22

El diploma al mèrit associatiu és concedit en vida del mereixedor i té caràcter vitalici.

Article 23

Tots els diplomes al mèrit associatiu es reconeixen en igual jerarquia i l'única prelació que prevaldrà és l'antiguitat de la  
seva concessió.

CAPÍTOL 5

DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES DISTINCIONS

Article 24

Qualsevol moció, instància, proposta o memorial amb la iniciativa de concessions honorífiques per part de l'Ajuntament 
ha de ser objecte de curs administratiu normal i ha de determinar la formació d'expedient, sense la diligència del qual no 
es pot aprovar cap honor ni distinció.

Article 25

L'expedient s'ha d'iniciar per un decret de l'Alcaldia i, per norma general, es farà públic al Butlletí Oficial de la Província i 
pels  mitjans  informatius  propis  del  consistori.  També s'ha  de  publicar  a  mitjans  externs  si  n'hi  ha  i  es  considera 
necessari.

Article 26

L'Alcaldia pot sol·licitar informes de manera reservada o no a les autoritats locals o a d'altres elements representatius de 
la docència o d'altre ordre, sempre que tinguin rellevància a la població corresponent, abans de dur a terme la resolució 
definitiva.

Article 27

L'expedient  previ  a  la concessió dels  honors i  les  distincions que regula aquest  Reglament  pot  ser instruït  de les 
maneres següents:

- D'ofici, per acord de la majoria dels membres que integren l'Ajuntament.

- A petició de la majoria d'associacions que estiguin en funcionament legal i inscrites al registre d'entitats a la població  
de Canet de Mar.

- A sol·licitud del 20% dels residents majors d'edat, inscrits al padró d'habitants corresponent.

Article 28

En l'acord inicial de l'Ajuntament o en els escrits de les entitats o de particulars, s'hi ha de fer constar els fets i les 
circumstàncies ben concretes que siguin motiu de l'expedient, sobretot les dades de la persona o l'entitat mereixedora 
de la distinció. També caldrà que hi figuri la classe d'honor o distinció que es proposa.

Article 29

A la mateixa sessió en què s'acordi la incoació de l'expedient s'ha de designar el membre de la corporació que hagi 
d'actuar com a instructor i el funcionari a qui se li confiï el càrrec de secretari i una comissió en la qual hi ha d'haver 
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representats tots els grups polítics que integren el Ple municipal que farà el seguiment de l'expedient fins arribar a la 
proposta de resolució. Aquesta Comissió serà presidia per l'alcalde/essa del municipi.

Article 30

1. La resolució per a la concessió de la medalla d'or ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament per les ¾ parts dels 
membres d'aquest òrgan col·legiat.

2. La resolució per a la concessió del títol de fill/a predilecte/a, fill/a adoptiu/va i el diploma al mèrit associatiu ha de ser 
adoptada pel Ple de l'Ajuntament per les 2/3 parts dels membres d'aquest òrgan col·legiat.

Article 31

Els atributs o els documents representatius dels honors i les distincions concedits s'han de lliurar als interessats pel 
senyor alcalde en acte públic d'homenatge, en la forma que l'Ajuntament disposi en adoptar l'acord de concessió i han 
de tenir les llegendes que s'indiquin als annexos.

Article 32

En el supòsit d'una concessió a títol pòstum es pot obviar la instrucció "a priori" de l'expedient sempre i quan l'aprovació 
de concessió es faci en els mateixos termes i majories que s'especifiquen en aquest Reglament, i sempre i quan la 
família hi estigui d'acord.

Article 33

Quan es tracti de concedir distincions a personalitats estrangeres i sigui convenient per manca de temps, l'expedient pot 
ser substituït per un escrit raonat de l'Alcaldia, dirigit al Ple, perquè pugui facultar l'alcalde/essa perquè, en nom del 
consistori, pugui conferir la distinció o distincions que estimi adients. Se n'haurà de donar compte a la primera sessió 
plenària que es dugui a terme.

Article 34

Quan la proposta es faci en favor d'un funcionari local s'ha de tenir en compte les normes contingudes a la legislació 
vigent sobre els funcionaris de l'Administració local.

Article 35

1. Les medalles i els títols es poden revocar si les persones que en són titulars fan actes o manifestacions contraris als  
motius que van justificar-ne la concessió o que si els haguessin fet en el temps de l'atorgament no l'haurien permès.

2. Es pot sol·licitar la revocació de les medalles i els títols:

- D'ofici, per acord de la majoria dels membres que integren l'Ajuntament.

- A petició de la majoria d'associacions que estiguin en funcionament legal i inscrites al registre d'entitats a la població  
de Canet de Mar.

- A sol·licitud del 20% dels residents majors d'edat, inscrits al padró d'habitants corresponent.

3.  La revocació serà acordada pel mateix òrgan que va atorgar la distinció amb la tramitació prèvia de l'expedient 
administratiu corresponent, que haurà d'instruir-se en els mateixos termes que els indicats per a la seva concessió, i 
amb els mateixos quòrums d'aprovació.

CAPÍTOL 6

DEL LLIBRE D'HONOR DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Article 36

L'Ajuntament de Canet de Mar disposa d'un llibre d'honor de la institució obert únicament amb l'objectiu de deixar 
constància de la rellevància de les personalitats que han visitat l'Ajuntament. D'alguna forma suposa una síntesi de la  
història de l'ens municipal per mitjà de la signatura dels seus visitants.
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Article 37

També poden signar al llibre d'honor de l'Ajuntament de Canet de Mar, aquelles persones que hagin estat distingides 
amb qualsevol dels honors i distincions que regula aquest Reglament.

Article 38

El llibre d'honor es diposita per a la seva custòdia i cura a les dependències de l'Ajuntament. La Secretaria General ha 
de vetllar pel seu estat, conservació i ús adequat.

CAPÍTOL 7

REGISTRE MUNICIPAL DELS HONORS I LES DISTINCIONS

Article 39

Es crea el Registre Municipal dels Honors i les Distincions de l'Ajuntament de Canet de Mar, adscrit a la Secretaria 
General. Aquest registre té naturalesa administrativa i es regeix per les disposicions d'aquest títol.

Article 40

Tenen accés al Registre Municipal dels Honors i les Distincions tots els honors i les distincions que atorgui l'Ajuntament 
de Canet de Mar.

Article 41

S'han d'inscriure al Registre Municipal dels Honors i  les Distincions, a l'efecte de poder conèixer en tot moment la 
vigència de les distincions inscrites, els actes següents:

1. Els atorgaments dels honors i les distincions.
2. La Denegació de qualsevol honor o distinció.
3. La revocació d'aquests honors i distincions.
4. El traspàs de les persones guardonades i de la dissolució de les entitats corresponents.

Article 42

Les inscripcions al Registre Municipal dels Honors i les Distincions s'han de fer sempre d'ofici.

Article 43

El Registre Municipal dels Honors i les Distincions és públic. La consulta dels assentaments es fa de conformitat amb 
allò que es disposa en la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

Article 44

Es poden lliurar certificacions dels assentaments al Registre Municipal dels Honors i les Distincions a instància de les 
persones interessades.

Disposició addicional

L'Alcaldia  és  l'òrgan  competent  per  dictar  les  disposicions  de  desenvolupament  i  execució  que  calguin  d'aquest 
Reglament.

Disposició derogatòria

Queden derogades les normes de rang igual o inferior que s'oposin al que es disposa en aquest Reglament.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. C
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ANNEX I

Fitxa tècnica
Botó de solapa Fill Predilecte de Canet de Mar

Imatge del drac.
Mides: 18mm de diàmetre x 2mm de gruix.
Metall: llautó polit i envernissat.
Tècnica: microfusió.
Gravat part superior semicircular: FILL PREDILECTE.
Gravat part inferior horitzontal: CANET DE MAR.
ANY.
Embolcall: capsa de metacrilat transparent.
Mides capsa: 60x100x110mm.
El botó de solapa està adherit a un cercle de metacrilat transparent que reposa en una plataforma de 15 mm d'alçada.

Fitxa tècnica
Botó de solapa Fill adoptiu de Canet de Mar

imatge del drac.
Mides: 18mm de diàmetre - gruix 2mm.
Metall: llautó polit i envernissat.
Tècnica: microfusió.
Gravat part superior semicircular: FILL ADOPTIU.
Gravat part inferior horitzontal: CANET DE MAR.
ANY.
Embolcall: capsa de metacrilat transparent.
Mides capsa: 60x100x110mm.
El botó de solapa està adherit a un cercle de metacrilat transparent que reposa en una plataforma de 15 mm d'alçada.

Fitxa tècnica
Medalla d'or de la vila de Canet de Mar

imatge del drac.
Mides: 65 x 1,5mm.
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Tècnica: tall làser amb gravat a les dues cares.
Metall: llautó envernissat.
Penjoll Cordó d'antelina marró.
Gravat a l'anvers de la medalla:
Part superior semicircular: MEDALLA D'OR.
Part inferior horitzontal: CANET DE MAR.
ANY.
Gravat al revers de la medalla:
Situat a la part superior semicircular: Mèrit a la Cultura o d'altres, segons distinció.
Part inferior horitzontal: nom i cognoms de la persona a qui es lliura i data del lliurament.
Embolcall: capsa de metacrilat transparent.
Mides capsa: 60 x 100 x 110mm.
La medalla reposa en una plataforma de 15 mm d'alçada, fixada en una ranura al metacrilat.

TÍTOL DE FILL/A PREDILECTE/A

El diploma contindrà l'escut de Canet de Mar i la llegenda de fill/a predilecte/a, amb l'escrit següent:

L'excel·lentíssim  Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  interpretant  el  sentir  general  dels  ciutadans,  concedeix  al/la 
senyor/a .......................................... el merescut títol de fill/a predilecte/a de Canet de Mar, com a reconeixement públic 
dels mèrits singulars contrets per la conducta observada cap als interessos generals d'aquesta població.

Canet de Mar, ... de/d'........... de 20......

L'alcalde/ssa. El secretari/a.

Les persones distingides amb el títol de fill/a predilecte/a rebran també un botó de solapa que ostentarà al revers el seu  
nom i cognoms i la data de concessió.

TÍTOL DE FILL/A ADOPTIU/IVA

El diploma contindrà l'escut de Canet de Mar i la llegenda de fill/a adoptiu/IVA, amb l'escrit següent:

L'excel·lentíssim Ajuntament de Canet de Mar, amb el desig que quedi constància del seu agraïment i també perquè així 
ho desitgen els ciutadans, s'honora concedir al/la senyor/a ..........................._ el digne títol de fill/a adoptiu/IVA de Canet 
de Mar,  com a reconeixement  públic  dels  mèrits  rellevants  contrets  per  la  conducta observada cap als  interessos 
generals d'aquesta població.

Canet de Mar, ... de/d'........... de 20......

L'alcalde/ssa. El secretari/a.

Les persones distingides amb el títol de fill/a adoptiu/IVA rebran també un botó de solapa que ostentarà al revers el seu 
nom i cognoms i la data de concessió.

DIPLOMA AL MÈRIT ASSOCIATIU

El diploma contindrà l'escut de Canet de Mar i la llegenda Diploma al mèrit associatiu, amb l'escrit següent:

L'excel·lentíssim  Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  interpretant  el  sentir  general  dels  ciutadans,  concedeix  al/la 
senyor/a .............................. el merescut diploma al mèrit associatiu, com a reconeixement públic dels mèrits singulars 
contrets per la conducta observada cap als interessos generals de la població de Canet de Mar.

Canet de Mar, ... de/d'........... de 20......

L'alcalde/ssa. El secretari/a.

Si es tracta del lliurament d'aquest diploma a una associació o entitat, l'escrit ha de ser el següent:

L'excel·lentíssim  Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  interpretant  el  sentir  general  dels  ciutadans,  concedeix  a 
l'associació  ...................  el  merescut  diploma al  mèrit  associatiu,  com a reconeixement  públic dels  mèrits  singulars 
contrets per la conducta observada cap als interessos generals de la població de Canet de Mar.
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FITXA TÈCNICA GRAVAT DE MENCIONS HONORÍFIQUES

Gravat calcogràfic.
Paper Hahnemühle blanc de 250g.
Mides del paper: 42 x 30 cm.
Estampa: 34.7 x 23 cm.
Tècnica: Aiguafort sobre coure.
Gofrat en planxa de coure de 0,5 mm (diàmetre aproximat de la peça 63 mm).
Tinta (negre) RSR
Collage amb paper japó blanc de fibra llarga, estampat amb els colors: blau de prússia, blau ultramar, ceruli, oceà, 
turquesa, cian i pigment d'or (en diferents concentracions de laca transparent).
El suport del gravat és un sandvitx de metacrilat de 43x31cm. corbat

Aquests dissenys han estat elaborats per una comissió d'artistes locals, integrada per:

Neus Soler
Montserrat Badia
Salvador Castellà
Ramon Faucon
José Antonio Maynat
Miquel Copons

ANNEX II

REGLAMENT DE MEDALLES, HONORS I DISTINCIONS DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL I DELS SERVEIS 
DE LA ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

1. L'objecte d'aquest Reglament és la regulació de la concessió de medalles, honors i distincions que l'Ajuntament de 
Canet de Mar consideri atorgar als membres de la Policia Local de Canet de Mar i als membres de l'Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar.

2.  Aquest Reglament es redacta a l'empara del que disposen els articles 186 a 191 del  Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. C
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3. Es crea una condecoració denominada medalla d'honor que tindrà per objecte recompensar els membres de la 
Policia Local i els auxiliars del cos, així com els membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de 
Mar que es distingeixin en el compliment dels seus deures, tant pel sacrifici patit amb ocasió del desenvolupament del 
seu càrrec o feina, com per les seves rellevats i continuades actuacions al servei del municipi.

La concessió de l'anomenada medalla, s'ajustarà al disposat en aquest Reglament.

II. CLASSES I CATEGORIA

Article 2

1. La medalla d'honor serà de dues classes:

a. Al sofriment.
b. Al mèrit

2. Cada una de les classes de medalla tindrà les categories següents:

a. Primera: d'or.
b. Segona: de plata.
c. Tercera: de bronze.

Article 3

1. La medalla d'honor al sofriment és concedirà a qui, en acte de servei, hagi sofert qualsevol accident, mutilació o 
malaltia greu, sempre que no provingui de negligència o imprudència que li sigui imputable.

2. El seu atorgament s'ajustarà a la graduació següent:

a. Categoria d'or a aquells que han posat en perill la seva vida, morin o quedin incapacitats permanentment per al  
servei.

b. Categoria de plata a aquells que en la mateixa circumstància quedin incapacitats temporalment per al servei.

c. Categoria de bronze per aquells que pateixen les molèsties d'un tractament clínic i pateixin una disminució parcial de 
la seva integritat corporal no compresa als suposats anteriors.

Article 4

1. La medalla d'honor al mèrit al servei podrà atorgar-se a aquells que per les seves tasques professionals hagin prestat  
rellevants serveis de contrastada eficàcia.

2. La seva concessió a les diverses categories s'ajustarà al següent:

a. Categoria d'or a qui s'hagi distingit de manera extraordinària pel seu grau d'eficiència en la seva pràctica de servei o  
al compliment dels deures propis del seu càrrec o destí.

b. Categoria de plata als que hagin fet actes de mèrit excel·lent o hagin prestat serveis durant 35 anys sense interrupció 
ni nota desfavorable al seu expedient personal.

c. Categoria de bronze per qui acrediti qualsevol altre fet de transcendència pública o importància pràctica per a fins 
propis del servei o hagin prestat aquest servei durant 25 anys sense interrupció ni nota desfavorable al seu expedient  
personal.

III- MODELS

Article 5

1. Les medalles d'or seran encunyades d'acord amb el disseny i l'emblema detallats a continuació:

a. La seva forma serà rodona i la seva mida serà de 3,5 cm. De diàmetre i tindrà dos mil·límetres de gruix.
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b. El seu anvers ostentarà un disseny amb relleu consistent en l'escut de la població de Canet de Mar i al peu una  
inscripció que digui: Honor al sofriment o bé Honor al mèrit.

c. Al revers hi haurà la inscripció corresponent a la classe de la medalla atorgada.

Article 6

1. Tota medalla anirà subjecta a una cinta de color vermell per les d'Honor al sofriment i de color blau per les d'Honor al 
mèrit.

2. L'ample total de les cintes respectives serà de tres centímetres i mig i l'alçada, inclosa la part recollida per ambdós 
costats de la vora inferior, serà de cinc centímetres.

3. El passador que subjectarà la cinta per la vora superior, serà una lligació metàl·lica apropiada i el color estarà d'acord 
amb la categoria respectiva.

IV- EXPEDIENTS

Article 7

El  procediment  de  concessió  de  les  distincions  honorífiques  serà  el  mateix  que  regula  el  Reglament  d'honors  i 
distincions en el capítol 5, articles 24 a 30.

V- CONCESSIÓ

Article 8

1. Les medalles d'honor podran atorgar-se a títol pòstum.

2. En el supòsit de mort ocorreguda notòriament en les circumstàncies previstes a l'article 3.1 i 3.2a podrà atorgar-se 
provisionalment la medalla d'honor al sofriment a la categoria d'or, mitjançant Decret d'Alcaldia, sense perjudici de la 
ulterior instrucció del corresponent expedient i posterior acord confirmatori del Plenari de l'Ajuntament.

VI- IMPOSICIÓ

Article 9

1. L'acte d'imposició de les condecoracions haurà de fer-se amb el degut relleu públic i social, preferentment el dia de la 
festivitat patronal del cos respectiu.

VII. DEURES I DRETS

Article 10

1. A part de la medalla pròpiament dita que podran exhibir en actes oficials o solemnes, els condecorats en qualsevol  
altra classe d'acte, si es vesteixen de paisà, podran ostentar a la solapa una roseta amb el color de la cinta corresponent 
a la condecoració respectiva, orlada amb un floc d'or, plata o bronze segons la classe de medalla que ha estat atorgada.

2. Quan vesteixin d'uniforme, els guardonats tindran dret a ostentar un distintiu format per una tireta de cinc per trenta  
mil·límetres de color daurat, platejat o de bronze, conforme li correspongui a la categoria de la seva condecoració, amb 
la tireta que es posarà horitzontalment damunt del pit a uns 15 cm de l'espatlla.

3. Així mateix, es donarà un diploma a tots els condecorats amb medalla d'honor en què consti l'acord de concessió 
corresponent, firmat per l'alcalde/ssa.

VIII- REGISTRE

Article 11

1. La Secretaria General d'aquesta corporació municipal portarà un registre de les medalles concedides amb numeració 
correlativa.
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IX- EXONERACIÓ

Article 12

1. En el cas que algun condecorat amb la medalla d'honor cometés algun acte contrari a l'honor o a la dignitat individual  
o social, s'exonerarà de la condecoració respectiva, previ expedient incoat per l'Alcaldia d'ofici o a instància de part. S'ha 
de donar audiència a l'interessat.

2. L'acord definitiu correspondrà al Ple de la corporació i es disposarà la supressió del seu nom al llibre registre a què es 
refereix l'article anterior.

X. DISPOSICIÓ ADDICIONAL

1. Les medalles previstes en aquest Reglament podran atorgar-se a títol merament honorífic a qui sense pertànyer als 
cossos a què es refereix, s'hagin distingit notablement per la seva col·laboració, coordinació, cooperació i actuació en 
favor d'aquests cossos o del progrés i la millora dels serveis que tenen encomanats.

XI. DISPOSICIÓ FINAL

1. Les disposicions d'aquest Reglament s'apliquen als expedients que s'incoïn a partir del moment en què entri en vigor, 
encara que els fets que els motivin siguin anteriors.

2. Les condecoracions atorgades amb anterioritat a aquesta vigència es regiran pels reglaments i els acords municipals 
conforme als quals van ser concedides.

Canet de Mar, ... de/d'........... de 20......

L'alcalde. La secretària accidental.

Canet de Mar, 18 de juliol de 2014
L'alcalde, Jesús Marín i Hernàndez
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