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INFORME PROPOSTA DE MODIFICACIONS AL REGLAMENT DE DISTINCIONS I HONORS

El Reglament de Distincions i Honors regula la concessió de reconeixements especials a
aquelles persones i institucions que, amb la seva activitat, han servit la ciutat de manera
excepcional. El Reglament vigent es va aprovar pel Consell plenari l’any 2012, fruit d’una
refosa de diverses iniciatives i d’una elaboració normativa específica. Aquest Reglament
s’ha revelat com un marc adient i útil per regular les distincions i honors.
Tanmateix, amb l’experiència d’aquests quasi deu anys de funcionament, s’ha cregut
convenient –responent a l’interès d’alguns grups Municipals- de procedir a una
actualització de l’esmentat reglament, a través d’unes modificacions puntuals que són les
que es presenten ara.
Per fer aquesta nova adequació es va constituir un grup de treball tècnic, amb persones de
la Secretaria general, la Direcció de Protocol, Serveis Jurídics, Secretaria delegada de la
gerència de Recursos i la Direcció de serveis de Relacions Institucionals. Les propostes
d’aquest grup responien als següents propòsits:
-

-

-

Reforçar el caràcter institucional dels reconeixements. Per això s’inclou una menció
declarativa en favor d’assolir el màxim consens possible.
Preservar el prestigi de les medalles. En entendre que una manera de fer-ho és reduir el
nombre de medalles, es proposa passar de 16 a 12 a l’any les Medalles d’Or al Mèrit (i
assignant un màxim de tres a cada modalitat: cívic, cultural, esportiu i científic).
Evitar duplicitats en la concessió de les Medalles. Es proposa que no podran rebre noves
Medalles les persones o entitats que ja hagin estat reconegudes amb una altra distinció
d’aquest Reglament.
Subratllar el caràcter excepcional de les distincions a títol pòstum.
Promoure la paritat i l’equitat en les distincions. S’inclou una menció declarativa en
aquest sentit.
Crear una nova distinció per a entitats centenàries.
Habilitar la participació ciutadana. Incorpora la facultat del Consell de Ciutat de proposar
dues Medalles d’Honor a l’any.
Clarificar el procediment de revocació. Mitjançant, entre d’altres, el nomenament d’un
instructor/a i contemplant el tràmit d’audiència de l’interessat.
Permetre la renovació del disseny. El reglament contemplaria la possibilitat d’acordar nou
disseny per a les Medalles.

