
REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS

Article  1.- 

Els títols, honors i condecoracions que, amb caràcter oficial, podrà conferir en endavant
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a fi i efecte de premiar mereixements socials,
polítics, culturals, esportius o econòmics, o aportacions singulars a aquest Municipi, són
els següents:

a) Nomenament com a Fill/a Il.lustre de la Vila i inclusió del retrat d'aquesta persona a
la Galeria que hi ha instal.lada amb aquesta finalitat.
b) Concessió de la Medalla de la Vila.
c) Lliurament de la Clau de la Ciutat.

Article  2.- 

Per concedir les distincions esmentades a l'article anterior, l'Ajuntament haurà
d'observar les normes que es consignen a continuació.

Article  3.- 

Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen exclusivament un
caràcter honorífic i, per tant, no atorguen cap dret administratiu ni econòmic.

Article  4.- 

El títol de Fill/a Il.lustre només podrà donar-se a aquells que, per les seves destacades
qualitats personals o pels seus mèrits, i en casos singulars pels seus serveis en
benefici o en honor de Vilafranca del Penedès, hagin aconseguit el prestigi i la
consideració més alts en el concepte públic, entenent que la concessió d'aquests títols
significa per a l'Ajuntament el reconeixement més just d'aquests mèrits i qualitats.

Article  5.-

El títol de Fill/a Il.lustre només es podrà conferir a títol pòstum i implicarà que s'inclogui
el seu retrat a la galeria que hi ha instal.lada amb aquesta finalitat. L'acte de col.locació
del retrat a la Galeria de Fills i Filles Il.lustres se celebrarà en una sessió pública
extraordinària i solemne que es convocarà amb aquest fi.

Article  6.-

L'Ajuntament de Vilafranca atorgarà la Medalla de la Vila per premiar els mèrits
rellevants de personalitats nacionals i estrangeres, com també d'entitats i agrupacions, i
en consideració a actes destacats i a serveis prestats en benefici moral o material del
municipi.



Per determinar en cada cas la procedència de la concessió de la la Medalla, s'haurà de
tenir en compte el caràcter dels mèrits i dels serveis, la transcendència de la tasca que
s'ha dut a terme en benefici o en honor de la Vila i les circumstàncies particulars de la
persona o entitat a qui es vulgui concedir la condecoració.

Article  7.-

La Medalla de la Vila que es concedeixi es lliurarà junt amb un diploma on constarà
l'acord de la seva concessió.

Article  8.-

Per donar la importància que correspon a la Medalla de la Vila, es limitarà la concessió
a un màxim per any de tres persones i tres entitats, que es podran acumular per l'any
següent.

Article  9.-

La Medalla de la Vila només es podrà concedir una vegada a la mateixa persona,
entitat o associació.

Article  10.-

La Clau de la Vila té la finalitat de servir de commemoració i de record als visitants
il.lustres i distingits. No hi haurà cap limitació en el nombre de concessions d'aquesta
distinció.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Article  11.-

Per concedir qualsevol dels honors o de les distincions que s'esmenten en aquest
Reglament s'instruirà l'expedient corresponent a fi de determinar els mèrits o
circumstàncies que en justifiquin l'atorgament. Queda fora d'aquesta formalitat el
procediment relatiu al lliurament de la Clau de la Vila.

Article  12.-

L'instructor practicarà totes aquelles diligències que cregui que són necessàries per
investigar i comprovar els mèrits de la persona o entitat proposada i farà constar a
l'expedient els serveis i les activitats que motiven la concessió de la distinció
corresponent.

L'instructor formularà la proposta documentada, com a resultat de les diligències que
hagi dut a terme.
Aquesta  proposta s'elevarà a l'aprovació del Ple Municipal.

Article  13.-



Per concedir la Medalla de la Vila i el títol de Fill Il.lustre de la Vila caldrà l'acord
d'aprovació per dos terços del Ple Municipal.

Article  14.-

No s'instruirà cap expedient per lliurar la Clau de la Vila. Se substituirà aquest
expedient per un escrit de l'Alcaldia- Presidència en què exposarà els motius que
justifiquen la concessió de les quals informarà a tots els Grups Municipals.

Article  15.-

La secretaria de la Corporació tindrà cura que es dugui un registre en què es
consignaran les circumstàncies personals de tots els afavorits en algunes de les
distincions honorífiques a què es refereix aquest reglament, la llista detallada i completa
dels mèrits que motiven la concessió, la seva data i, si és el cas, la mort de qui hagués
rebut aquest honor perquè en qualsevol moment es pugui saber, pel que fa a cada una
de les distincions establertes, qui en té alguna.
Aquest llibre de registre tindrà una secció per a cada una de les distincions
honorífiques.

Article  16.-

La forma, el disseny i les dimensions de les diferents insígnies i medalles, indicades en
aquest reglament, durà gravat l'escut de la Vila en tots els casos i hi figurarà la
inscripció d'acord amb la causa de la concessió.

Article  17.-

La Clau de la Vila serà de plata daurada amb l'escut en esmalt.

DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Primera.- Les limitacions que s'indiquen en aquest Reglament a l'hora de concedir
les Medalles de la Vila no afectaran de cap manera els que s'hagin d'atorgar a
personalitats estrangeres, respecte de les quals no hi haurà cap mena de limitació, i
només se seguirà, quan calgui, un criteri d'estricta reciprocitat.

Segona.-  En alguns casos excepcionals, l'Ajuntament podrà salvar les limitacions
que s'estableixen respecte del nombre de distincions a atorgar, sempre que ho aprovi
per majoria de dos terços del Ple Municipal.

Tercera.- Sigui quina sigui la data en què s'hagin atorgat les distincions que
s'indiquen en aquest reglament, la Corporació podrà retirar-les a aquelles persones que
cometin alguna falta que aconselli d'adoptar aquesta mesura extrema. Per fer-ho, se
seguirà el mateix procediment i els requisits que s'exigeixen per concedir-les.

Quarta.- Les distincions honorífiques es lliuraran en la data fixada per l'Alcaldia,
prèvia consulta a la Junta de Portantveus, i se celebrarà en sessió extraordinària de Ple



Municipal convocada expressament i exclusivament a tal efecte i amb la solemnitat
requerida.

Vilafranca del Penedès, 28 de maig de 1996

El present reglament ha estat aprovat
inicialment pel Ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada el dia 23-7-1996,

La secretària acctal,


