
 

PUBLICAT EN EL BOPT NÚM. 222, DE 26 DE SETEMBRE DE 2001
 
 
 

REGLAMENT D’HONORS, DISTINCIONS I ALTRES

 
 
PREÀMBUL 
 
 
El municipi de Calafell, i l’Ajuntament en el seu nom, te la
amb totes aquelles persones, entitats
i donar-lo a conèixer des de les més variades formes de l
 
L’Ajuntament de Calafell te la ferma voluntat de premiar a les
institucions per tal que l’obra e
reconeguda socialment i serveixi de guiatge per l
 
Tanmateix, l’Ajuntament de Calafell, difondrà l
premiades, a fi efecte que aquesta es
memòria col·lectiva dels calafellencs i calefellenques, i les futures generacions continuïn
aquestes obres, treballant per la seva ciutat i el seu país, amb la
nostra societat esdevingui més solidaria i
 
 
CAPÍTOL ÚNIC 
 
 
Mitjançant aquest Reglament, l
Llei reguladora de bases de règim local,
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i el
Reglament orgànic municipal, regula el procés per a la
nomenaments honorífics a aquelles
mereixements se’n facin creditors.
 
 
CAPÍTOL PRIMER 
OBJECTE 
 
 
Article 1 
 
Aquest Reglament té per objecte la regulació dels honors, distincions
honorífics encaminats a premiar especials mereixements,
que aportin un enriquiment al municipi de Calafell i als seus conciutadans i conciutadanes.
 

 

NÚM. 222, DE 26 DE SETEMBRE DE 2001 

HONORS, DISTINCIONS I ALTRES NOMENAMENTS HONORÍFICS DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL 

Ajuntament en el seu nom, te la decidida voluntat de ser agraït 
amb totes aquelles persones, entitats o institucions que li prestin serveis i l

conèixer des de les més variades formes de l’activitat humana.

Ajuntament de Calafell te la ferma voluntat de premiar a les persones, entitats o 
obra exemplificadora i el testimoniatge que ens lleguen esdevingui 
serveixi de guiatge per l’esdevenidor del nostre municipi.

Ajuntament de Calafell, difondrà l’obra de les persones, entitats i institucions 
ecte que aquesta es conegui a abastament i perduri així mateix en la 

dels calafellencs i calefellenques, i les futures generacions continuïn
aquestes obres, treballant per la seva ciutat i el seu país, amb la inequívoca voluntat que la 
nostra societat esdevingui més solidaria i més justa. 

Mitjançant aquest Reglament, l’Ajuntament de Calafell, d’acord amb el que es disposa en la 
Llei reguladora de bases de règim local, la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 

funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i el
Reglament orgànic municipal, regula el procés per a la concessió d’honors, distincions i 
nomenaments honorífics a aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus

n facin creditors. 

Aquest Reglament té per objecte la regulació dels honors, distincions
honorífics encaminats a premiar especials mereixements, qualitats i circumstàncie

quiment al municipi de Calafell i als seus conciutadans i conciutadanes.

NOMENAMENTS HONORÍFICS DE 

decidida voluntat de ser agraït 
o institucions que li prestin serveis i l’ajudin a enriquir-lo 

activitat humana.  

persones, entitats o 
testimoniatge que ens lleguen esdevingui 

esdevenidor del nostre municipi. 

persones, entitats i institucions 
conegui a abastament i perduri així mateix en la 

dels calafellencs i calefellenques, i les futures generacions continuïn 
inequívoca voluntat que la 

amb el que es disposa en la 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 

funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i el propi 
honors, distincions i 

persones naturals o jurídiques que, pels seus especials 

Aquest Reglament té per objecte la regulació dels honors, distincions i nomenaments 
qualitats i circumstàncies singulars 

quiment al municipi de Calafell i als seus conciutadans i conciutadanes. 



 

Article 2 
 
Totes les distincions a les que fa referència aquest reglament tenen
honorífic, sense que, per tant, atorguin cap
 
Article 3 
 
Amb l’única excepció del cap de l
honorífics que contempla aquest reglament
desenvolupin alts càrrecs a l
de subordinada jerarquia, funció o servei, en tant subsisteixin aquests
altra excepció a aquest article, s
integren la corporació.  
 
Article 4 
 
Acordada la concessió, la Presidència de la corporació haurà
on es reunirà per fer l’entrega
Honors, distincions i altres nomenam
 
L’esmentat diploma contindrà els mereixements que justifiquen la
s’ajustarà al model que aprovi la corporació,
d’armes de la ciutat, així com
segons procedeixi. 
 
 
CAPÍTOL SEGON 
DELS HONORS, DISTINCIONS I NOMENAMENTS HONORÍFICS
 
 
Article 5. 
 
Els honors, distincions i nomenaments honorífics que l
per a premiar mereixements especials o
següents: 
 
- Títol de Fill / Filla Predilecta
- Títol de Fill / Filla Adoptiu /iva
- Clau del Castell de Calafell
- Altres Honors i Distincions 
- Galeria de Calafellencs i Calafellenques il·lustres
- Placa i Medalla de la Ciutat de Calafell
- Diploma de reconeixement de Calafell
 
 
SECCIÓ PRIMERA 
DELS TÍTOLS DE FILL FILLA PREDILECTA I ADOPTIU /VA

 

Totes les distincions a les que fa referència aquest reglament tenen caràcter exclusivament 
r tant, atorguin cap dret econòmic ni administratiu.

única excepció del cap de l’Estat, cap dels honors, distincions i altres nomenaments 
honorífics que contempla aquest reglament podran ésser atorgats a persones que 

l’Administració i respecte als quals la corporació es trobi en relació
de subordinada jerarquia, funció o servei, en tant subsisteixin aquests 
altra excepció a aquest article, s’haurà de prendre per l’acord unànime dels membres que

Acordada la concessió, la Presidència de la corporació haurà d’assenyalar el lloc, data i hora 
entrega solemne a la persona, entitat o institució agraciada dels 

distincions i altres nomenaments honorífics i l’objecte que acrediti la

esmentat diploma contindrà els mereixements que justifiquen la concessió; la insígnia 
ajustarà al model que aprovi la corporació, on hi haurà de figurar, en tot cas, l

ixí com la inscripció de Fill o Filla Predilecta o de Filla o Fill Adoptiu, 

DELS HONORS, DISTINCIONS I NOMENAMENTS HONORÍFICS 

Els honors, distincions i nomenaments honorífics que l’Ajuntament de Calafell podrà conferir 
per a premiar mereixements especials o serveis extraordinaris prestat al municipi seran els 

Títol de Fill / Filla Predilecta 
Títol de Fill / Filla Adoptiu /iva 
Clau del Castell de Calafell 

 
Galeria de Calafellencs i Calafellenques il·lustres 
Placa i Medalla de la Ciutat de Calafell 
Diploma de reconeixement de Calafell 

DELS TÍTOLS DE FILL FILLA PREDILECTA I ADOPTIU /VA 

caràcter exclusivament 
dret econòmic ni administratiu. 

i altres nomenaments 
podran ésser atorgats a persones que 

Administració i respecte als quals la corporació es trobi en relació 
 motius. Qualsevulla 

acord unànime dels membres que 

assenyalar el lloc, data i hora 
solemne a la persona, entitat o institució agraciada dels 

objecte que acrediti la distinció. 

concessió; la insígnia 
on hi haurà de figurar, en tot cas, l’escut 

la inscripció de Fill o Filla Predilecta o de Filla o Fill Adoptiu, 

de Calafell podrà conferir 
serveis extraordinaris prestat al municipi seran els 



 

 
 
Article 6 
 
La concessió del Títol de Fill o Filla
nascut a la ciutat, hagi destacat de
benefici o honor de Calafell que hagin assolit notòria consideració en l
 
La concessió del Títol de Fill o Filla Adoptiva de Calafell només
persones que, sense haver nascut al municipi,
paràgraf anterior. 
 
Tant el Títol de Fill o Filla Predilecta com el de Filla o Fill Adopt
pòstum, sempre i quan la persona morta
esmentats.  
 
Article 7 
 
Els títols de Filla o Fill Predilecte i de Filla o Fill adoptiu, ambdós
constitueixen la més gran distinció d
farà sempre fent servir criteris molt restrictius.
 
Aquests dos títols tindran caràcter vitalici i, un cop atorgats tres per
podran conferir d’altres mentre visquin les
molt excepcional, a excepcionalitat
 
Article 8 
 
Tant els Fills/es Predilectes com els Adoptius/ives, tindran dret a
Municipal en aquelles solemnitats que
assenyali. 
 
L’alcalde dirigirà als distingits una comunicació oficial on constarà el
celebració de la solemnitat, oferint
 
 
SECCIÓ SEGONA 
DE LA CONCESSIÓ DE LA CLAU DEL CASTELL
 
 
Article 9 
 
La Clau del Castell de Calafell és una recompensa municipal
extraordinaris que concorrin en personalitats,
estrangeres, per haver-li prestat serveis a la ciutat o dispensat honors.
 
Article 10 

 

La concessió del Títol de Fill o Filla Predilecta de Calafell només podrà recaure en qui, havent 
nascut a la ciutat, hagi destacat de manera extraordinària per qualitats o mèrits personals en 

honor de Calafell que hagin assolit notòria consideració en l’àmbit

l Títol de Fill o Filla Adoptiva de Calafell només podrà atorgar
persones que, sense haver nascut al municipi, reuneixin les circumstàncies assenyalades en el 

Tant el Títol de Fill o Filla Predilecta com el de Filla o Fill Adoptiu podran ser concedits a títol 
pòstum, sempre i quan la persona morta hagi concorregut en els mereixements abans 

Els títols de Filla o Fill Predilecte i de Filla o Fill adoptiu, ambdós amb igual distinció, 
constitueixen la més gran distinció d’aquest Ajuntament, per la qual cosa la seva concessió és 

servir criteris molt restrictius. 

Aquests dos títols tindran caràcter vitalici i, un cop atorgats tres per a cada un d
altres mentre visquin les persones afavorides, llevat que es tracti d

excepcionalitat en sessió plenària. 

Tant els Fills/es Predilectes com els Adoptius/ives, tindran dret a acompanyar a la corp
Municipal en aquelles solemnitats que concorrin, ocupant el lloc que per aquest motiu se

alcalde dirigirà als distingits una comunicació oficial on constarà el lloc, la data i l
celebració de la solemnitat, oferint-els-hi la invitació a assistir-hi. 

DE LA CONCESSIÓ DE LA CLAU DEL CASTELL 

La Clau del Castell de Calafell és una recompensa municipal creada per premiar mèrits 
extraordinaris que concorrin en personalitats, entitats o institucions, siguin 

prestat serveis a la ciutat o dispensat honors. 

podrà recaure en qui, havent 
manera extraordinària per qualitats o mèrits personals en 

àmbit públic. 

podrà atorgar-se a les 
reuneixin les circumstàncies assenyalades en el 

podran ser concedits a títol 
hagi concorregut en els mereixements abans 

amb igual distinció, 
Ajuntament, per la qual cosa la seva concessió és 

a cada un d’ells, no es 
persones afavorides, llevat que es tracti d’un cas 

acompanyar a la corporació 
concorrin, ocupant el lloc que per aquest motiu se’ls 

lloc, la data i l’hora de la 

creada per premiar mèrits 
entitats o institucions, siguin nacionals o 



 

 
Tindrà caràcter de condecoració en el seu grau més elevat per a
gran excepcionalitat. Només existirà la
 
Article 11 
 
La Clau del Castell d’Or només podrà atorgar
 
Aquesta distinció pot atorgar
 
 
SECCIÓ TERCERA 
DE LA CONCESSIÓ DEL DIPLOMA
 
 
Article 12 
 
El Diploma de Reconeixement de Calafell serà concedit a aquelles
institucions que s’hagin distingit especialment en
Calafell. 
 
 
SECCIÓ QUARTA 
DE LA GALERIA DE CALAFELLENCS
 
 
Article 13 
 
La galeria es crearà amb la finalitat de perpetuar la memòria
calafellenques que han assolit un alt grau al
indiscutible en el terreny de la política, les arts, l
honor queda reservat per a les persones que prèviament han estat
Predilecta o Filla o Fill Adoptiu.
 
Article 14 
 
Un cop feta l’aprovació, es procedirà a l
Les mides de l’obra, així com l
 
La corporació Municipal celebrarà un acte solemne de descobriment
l’hora que es fixi. 
 
 
SECCIÓ CINQUENA 
DE LA CONCESSIÓ DE LES MEDALLE
 
 

 

Tindrà caràcter de condecoració en el seu grau més elevat per a accions o esdeveniments de 
gran excepcionalitat. Només existirà la categoria de Clau del Castell d’Or. 

Or només podrà atorgar-se una per any. 

Aquesta distinció pot atorgar-se a títol individual. 

DE LA CONCESSIÓ DEL DIPLOMA DE RECONEIXEMENT DE CALAFELL 

El Diploma de Reconeixement de Calafell serà concedit a aquelles persones, entitats o 
hagin distingit especialment en la realització d’actes destacats a la Ciutat de 

DE LA GALERIA DE CALAFELLENCS I CALAFELLENQUES PREDILECTES 

La galeria es crearà amb la finalitat de perpetuar la memòria d’aquells calafellencs i 
calafellenques que han assolit un alt grau al servei de Calafell o una trajectòria personal 

de la política, les arts, la cultura, l’acció social o l
honor queda reservat per a les persones que prèviament han estat anomenades Fill o Filla 
Predilecta o Filla o Fill Adoptiu. 

aprovació, es procedirà a l’encàrrec del retrat a un artista de reconegut prestigi. 
obra, així com l’emmarcació seran seguint el model tradicional.

La corporació Municipal celebrarà un acte solemne de descobriment del retrat en el dia i 

DE LA CONCESSIÓ DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT 

accions o esdeveniments de 
 

 

persones, entitats o 
actes destacats a la Ciutat de 

 

aquells calafellencs i 
servei de Calafell o una trajectòria personal 

acció social o l’esport. Aquest 
anomenades Fill o Filla 

e reconegut prestigi. 
seran seguint el model tradicional. 

del retrat en el dia i 



 

Article 15 
 
L’Ajuntament de Calafell podrà concedir medalles de la ciutat en
 
- Medalla de Calafell al Mèrit cultural
- Medalla de Calafell al Mèrit esportiu
- Medalla de Calafell al Mèrit artístic
- Medalla de Calafell al Mèrit Turístic.
- Medalla de Calafell a la Promoció del Lleure
 
La Medalla al Mèrit Cultural es destinarà a premiar aquelles
que per serveis extraordinaris en
s’atorgarà en una sola categoria i, exceptuant casos justificadíssims,
corporació Municipal, s’en concedirà cada any
 
A l’anvers de l’esmentada Medalla es representa a la part central,
voltant a la part superior la llegenda 
Al revers hi figurarà el Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el gruix de
mil·límetres. Sobre el gruix i agafant t
persona o entitat a la que es concedeix tal
 
Article 17. La Medalla de Calafell al Mèrit Esportiu
 
La Medalla al Mèrit Esportiu serà atorgada com a premi i estímul
o institucions els mèrits extraordinaris de
promoció, es facin creditors de la mateixa. Aquesta Medalla s
i, exceptuant casos justificadíssims, acordat 
cada any una de sola com a màxim.
 
A l’anvers de l’esmentada Medalla es representa a la part central,
voltant a la part superior la llegenda 
Al revers hi figurarà el Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el gruix de
mil·límetres. Sobre el gruix i agafant tota la vora de la Medalla
persona o entitat a la que es concedeix tal
 
Article 18. La Medalla de Calafell al Mèrit Artístic
 
La Medalla al Mèrit Artístic es destinarà a premiar aquelles
que pels seus serveis extraordinaris en
Medalla s’atorgarà en una sola categoria i, exceptuant casos justificadíssims,
de la corporació Municipal, s
 
A l’anvers de l’esmentada Medalla es representa a la part c
voltant a la part superior la llegenda 
revers hi figurarà el Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el gruix de
mil·límetres. Sobre el gruix i
persona o entitat a la que es concedeix tal

 

Ajuntament de Calafell podrà concedir medalles de la ciutat en les següents categories:

Medalla de Calafell al Mèrit cultural 
Medalla de Calafell al Mèrit esportiu 
Medalla de Calafell al Mèrit artístic 
Medalla de Calafell al Mèrit Turístic. 
Medalla de Calafell a la Promoció del Lleure 

La Medalla al Mèrit Cultural es destinarà a premiar aquelles persones, entitats o institucions, 
que per serveis extraordinaris en l’àmbit cultural es facin mereixedors d’ella. Aquesta Medalla

atorgarà en una sola categoria i, exceptuant casos justificadíssims, acordat pel Ple de la 
en concedirà cada any una de sola com a màxim. 

esmentada Medalla es representa a la part central, l’escut del municipi i al 
voltant a la part superior la llegenda “AL MÈRIT CULTURAL” i a la part inferior 

Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el gruix de
mil·límetres. Sobre el gruix i agafant tota la vora de la Medalla es gravarà el nom de la 
persona o entitat a la que es concedeix tal distinció i la data del seu atorgament.

Article 17. La Medalla de Calafell al Mèrit Esportiu 

La Medalla al Mèrit Esportiu serà atorgada com a premi i estímul a aquelles persones, entitats 
o institucions els mèrits extraordinaris de les quals en relació amb els esports i la seva 

creditors de la mateixa. Aquesta Medalla s’atorgarà en una sola categoria
i, exceptuant casos justificadíssims, acordat pel Ple de la corporació Municipal, s
cada any una de sola com a màxim.  

esmentada Medalla es representa a la part central, l’escut del municipi i al 
voltant a la part superior la llegenda “AL MÈRIT ESPORTIU” i a la part inferio

Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el gruix de
mil·límetres. Sobre el gruix i agafant tota la vora de la Medalla es gravarà el nom de la 
persona o entitat a la que es concedeix tal distinció i la data del seu atorgament

Article 18. La Medalla de Calafell al Mèrit Artístic 

La Medalla al Mèrit Artístic es destinarà a premiar aquelles persones, entitats o institucions 
que pels seus serveis extraordinaris en l’àmbit artístic es facin mereixedors d

atorgarà en una sola categoria i, exceptuant casos justificadíssims,
de la corporació Municipal, s’en concedirà cada any una de sola com a màxim.

esmentada Medalla es representa a la part central, l’escut del municipi i al 
voltant a la part superior la llegenda “AL MÈRIT ARTÍSTIC” i a la part inferior 

Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el gruix de
mil·límetres. Sobre el gruix i agafant tota la vora de la Medalla es gravarà el nom de la 
persona o entitat a la que es concedeix tal distinció i la data del seu atorgament

les següents categories: 

persones, entitats o institucions, 
ella. Aquesta Medalla 
acordat pel Ple de la 
 

escut del municipi i al 
i a la part inferior “CALAFELL”. 

Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el gruix de 3.5 
es gravarà el nom de la 

distinció i la data del seu atorgament. 

uelles persones, entitats 
les quals en relació amb els esports i la seva 

atorgarà en una sola categoria 
Municipal, s’en concedirà 

escut del municipi i al 
i a la part inferior “CALAFELL”. 

Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el gruix de 3.5 
es gravarà el nom de la 

distinció i la data del seu atorgament.  

persones, entitats o institucions 
eixedors d’ella. Aquesta 

atorgarà en una sola categoria i, exceptuant casos justificadíssims, acordat pel Ple 
una de sola com a màxim. 

escut del municipi i al 
i a la part inferior “CALAFELL”. Al 

Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el gruix de 3.5 
es gravarà el nom de la 

distinció i la data del seu atorgament. 



 

 
Article 19. La Medalla de Calafell al Mèrit Turístic
 
La Medalla al Mèrit Turístic es destinarà a reconèixer i pre
institucions que s’hagin destacat pels
turisme del nostre municipi. Aquesta Medalla s
casos justificadíssims, acordat pel Ple de la corporació
de sola com a màxim. 
 
A l’anvers de l’esmentada Medalla es representa a la part central,
voltant a la part superior la llegenda 
revers hi figurarà el Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el gruix de
mil·límetres. Sobre el gruix i agafant tota la vora de la Medalla
persona o entitat a la que es concedeix tal
 
Article 20. La Medalla de Calafell a la Promoció del Lleure
 
La Medalla a la Promoció del Lleure es destinarà a reconèixer i
entitats o institucions que s
promoció del lleure. Aquesta Medalla s
justificadíssims, acordat pel Ple de la corporació
sola com a màxim.  
 
A l’anvers de l’esmentada Medalla es representa a la part central,
voltant a la part superior la llegenda 
“CALAFELL”. Al revers hi figurarà el Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el
gruix de 3.5 mil·límetres. Sobre el gruix i agafant tota la vora de la
de la persona o entitat a la que es
 
 
CAPÍTOL TERCER 
PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ
 
 
Article 21 
 
La concessió d’aquests honors, distincions i altres nomenaments
a proposta d’Alcaldia. 
 
Article 22 
 
La concessió de qualsevol dels honors, distincions o altres nomenaments
refereix aquest Reglament requerirà la
determinar els mèrits o circumstàncies que en justifiquin l
 
Article 23 
 

 

Article 19. La Medalla de Calafell al Mèrit Turístic 

La Medalla al Mèrit Turístic es destinarà a reconèixer i premiar a aquelles persones, entitats o 
hagin destacat pels seus serveis extraordinaris o mèrits rellevants a favor del 

nostre municipi. Aquesta Medalla s’atorgarà en una sola categoria i,
dat pel Ple de la corporació Municipal, s’en concedirà cada any una 

esmentada Medalla es representa a la part central, l’escut del municipi i al 
voltant a la part superior la llegenda “AL MÈRIT TURÍSTIC” i a la part inferior 

Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el gruix de
mil·límetres. Sobre el gruix i agafant tota la vora de la Medalla es gravarà el nom de la 
persona o entitat a la que es concedeix tal distinció i la data del seu atorgament

Article 20. La Medalla de Calafell a la Promoció del Lleure 

La Medalla a la Promoció del Lleure es destinarà a reconèixer i premiar a aquelles persones, 
entitats o institucions que s’hagin destacat pels seus serveis extraordinaris o mèrits en la 

lleure. Aquesta Medalla s’atorgarà en una sola categoria i, exceptuant
justificadíssims, acordat pel Ple de la corporació Municipal, s’en concedirà cada any una de 

Medalla es representa a la part central, l’escut del municipi i al 
voltant a la part superior la llegenda “A LA PROMOCIÓ DEL LLEURE”

figurarà el Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el
x de 3.5 mil·límetres. Sobre el gruix i agafant tota la vora de la Medalla es gravarà el nom 

de la persona o entitat a la que es concedeix tal distinció i la data del seu atorgament

PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ 

uests honors, distincions i altres nomenaments honorífics es es durà a terme 

La concessió de qualsevol dels honors, distincions o altres nomenaments
refereix aquest Reglament requerirà la instrucció prèvia de l’expedient oportú que serveixi per 

mèrits o circumstàncies que en justifiquin l’atorgament. 

aquelles persones, entitats o 
seus serveis extraordinaris o mèrits rellevants a favor del 

atorgarà en una sola categoria i, exceptuant 
en concedirà cada any una 

escut del municipi i al 
erior “CALAFELL”. Al 

Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el gruix de 3.5 
es gravarà el nom de la 

distinció i la data del seu atorgament. 

premiar a aquelles persones, 
xtraordinaris o mèrits en la 

atorgarà en una sola categoria i, exceptuant casos 
en concedirà cada any una de 

escut del municipi i al 
” i a la part inferior 

figurarà el Castell de Calafell. El diàmetre serà de 44 mil·límetres i el 
Medalla es gravarà el nom 

concedeix tal distinció i la data del seu atorgament. 

honorífics es es durà a terme 

La concessió de qualsevol dels honors, distincions o altres nomenaments honorífics a que es 
expedient oportú que serveixi per 



 

L’inici del procediment es farà per decret de l
designarà entre els membres del Consistori
l’expedient. L’instructor estarà assistit pel secretari de la corporació.
 
Article 24 
 
L’instructor practicarà quantes diligències estimi necessàries per a
proposats, sol·licitant informes i rebent declaracions
d’entitats puguin subministrar
l’instructor formularà proposta motivada que ele
 
L’alcalde-president sotmetrà al Ple de l
estimi procedent, en la forma que es
 
Article 25 
 
La concessió dels Honors, distincio
reglament serà competència de la corporació
distincions i altres nomenaments honorífics que no necessita d
concessió del Diploma de Reconeixement de Calafell que serà
l’alcalde-president. 
 
Article 26 
 
Un extracte dels acords adoptats pels òrgans competents hauran
registre que estarà a càrrec del titular de la
Registre estarà dividit en tantes seccions com Honors, Distincions i altres nomenaments
honorífics s’estableixen en aquest Reglament. En cada una
cronològic els noms i els mèrits pels que
de la persona ostentadora de dita menció.
 
Article 27 
 
La corporació en Ple, per una majoria de dos terços dels seus
privació de determinat honor,
institució que ostenti aquest títol cometi actes que el desmereixin com posseïdor
mencions d’aquest Reglament.
 
 
CAPÍTOL QUART 
DE LA IMPOSICIÓ DE DISTINCIONS
 
Article 28 
 
Els nomenaments i les distincions concedides s
l’Il·lustríssim senyor alcalde-president als interessats,
hi consti l’extracte de l’acord de la concessió.

 

inici del procediment es farà per decret de l’alcalde, qui en el decret d
designarà entre els membres del Consistori un instructor que s’ocuparà de la tramitació de 

estarà assistit pel secretari de la corporació. 

instructor practicarà quantes diligències estimi necessàries per a investigar els mèrits dels 
proposats, sol·licitant informes i rebent declaracions de quantes persones o representants 

entitats puguin subministrar dades, antecedents o referències. Acabades les diligències,
instructor formularà proposta motivada que elevarà a l’Alcaldia-Presidència de la corporació.

president sotmetrà al Ple de l’Ajuntament per tal que aquest acordi la resolució que 
estimi procedent, en la forma que es disposa en aquest Reglament. 

La concessió dels Honors, distincions i altres nomenaments honorífics 
reglament serà competència de la corporació reunida en sessió plenària. L

nomenaments honorífics que no necessita d’aquest procediment és la
e Reconeixement de Calafell que serà potestat única i exclusiva de 

Un extracte dels acords adoptats pels òrgans competents hauran d’inscriure
registre que estarà a càrrec del titular de la Secretaria General de l’Ajuntament. Aquest Llibre

dividit en tantes seccions com Honors, Distincions i altres nomenaments
estableixen en aquest Reglament. En cada una d’elles s’

cronològic els noms i els mèrits pels que ha estat concedit l’honor, i quan s
ostentadora de dita menció. 

La corporació en Ple, per una majoria de dos terços dels seus membres legals, podrà decidir la 
privació de determinat honor, distinció o nomenament honorífic quan la persona, entitat o 

que ostenti aquest títol cometi actes que el desmereixin com posseïdor
aquest Reglament. 

DE LA IMPOSICIÓ DE DISTINCIONS 

i les distincions concedides s’entregaran i imposaran
president als interessats, els quals rebran una credencial en la que 

acord de la concessió. 

decret d’inici d’expedient 
ocuparà de la tramitació de 

nvestigar els mèrits dels 
de quantes persones o representants 

dades, antecedents o referències. Acabades les diligències, 
Presidència de la corporació. 

aquest acordi la resolució que 

 que regula aquest 
reunida en sessió plenària. L’únic dels honors, 

aquest procediment és la 
potestat única i exclusiva de 

inscriure’s en un Llibre-
Ajuntament. Aquest Llibre-

dividit en tantes seccions com Honors, Distincions i altres nomenaments 
’inscriurà per ordre 

honor, i quan s’escaigui el decés 

membres legals, podrà decidir la 
distinció o nomenament honorífic quan la persona, entitat o 

que ostenti aquest títol cometi actes que el desmereixin com posseïdor d’una de les 

entregaran i imposaran per part de 
els quals rebran una credencial en la que 


