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INFORME JURÍDIC 

 

 

Referència AIN 2021/1643 

Objecte:  Proposta de modificació del Reglament d’honors i 
distincions de l’Ajuntament de Barcelona. 

Sol·licitant: Gerència de Recursos. 

Lletrada consistorial Sandra Abad Garcia 

 

 

1.-  Objecte. 
 
Se sotmet a informe la proposta de modificació del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Concretament, i segons es desprèn de l’informe de la Direcció de Serveis de Relacions 

Institucionals, les principals modificacions són les següents: 

 

- Preàmbul: s’introdueix un paràgraf de nou a fi de clarificar la necessitat del nou 
Reglament i es fan modificacions d’estil menors. 
 

- Article 1: s’afegeix un paràgraf per concretar els principis que han de guiar la 

concessió dels honors i distincions així com la recerca del consens en el seu 

atorgament. 

 

- Article 3: s’afegeix la referència a una nova distinció que es proposa crear: 
concretament, les distincions d’entitats/institucions centenàries.  

 

- Article 5: es limita la possibilitat de concedir distincions en aquells casos en què 

s’hagin concedit anteriorment. 
 

- Article 6: s’especifica el procediment de revocació de les medalles i distincions. 
 

- Article 7: s’estableix el caràcter excepcional de l’atorgament de les distincions a 
títol pòstum. 
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- Article 9: es preveu la competència de l’òrgan gestor per tal de modificar el 
disseny de la Medalla d’Or. En el mateix sentit es proposa la modificació de l’article 
13 respecte de la Medalla d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu.  
 
- Article 14: es disminueix el nombre de medalles que poden atorgar-se, passant de 

16 a 12. 

 

- Article 17: s’especifica a qui correspon la iniciativa segons es tracti de Medalles 
d’àmbit ciutat o de districte. 
 

- Article 18: s’especifica quan es lliura la Medalla d’Honor. 
 

- Articles 19, 20 i 21: són de nova redacció. Tenen per objecte la regulació d’una 
nova distinció, que té per finalitat reconèixer a entitats i institucions centenàries i que 

serà concedida per acord del Plenari del Consell Municipal a instància de les 

mateixes entitats/institucions. 

 

- Disposició derogatòria: s’hi inclou el Reglament anterior que aquesta proposta 
modifica. 

 

 
2.- Consideracions jurídiques. 
 

2.1- Analitzat el seu contingut, la proposta a informar en general s’ajusta a Dret. No 

obstant, sí es considera oportú fer una sèrie de comentaris: 

 

a) Com a comentari general, es considera oportú revisar el redactat del text des del punt 

de vista de les Directrius per a l'elaboració de les normes municipals, que comprenen les 

directrius de tècnica normativa i les directrius sobre la tramitació de l'expedient per a 

l'aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets. A tall d’exemple aquestes 
Directrius aconsellen usar preferiblement en la redacció de les disposicions el present com 

a temps verbal. 

 

b) A l’article 6, se suggereix com a millora el següent redactat a fi i efecte de clarificar el 

seu contingut:  

 

“1. Les medalles i els títols poden ser revocats 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’haguessin permès. 
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L’expedient de revocació s’inicia d’ofici per decret d’Alcaldia, o a instància de, 
com a mínim, dos grups municipals. 

 

En el corresponent decret s’ha de nomenar l’instructor o instructora de 

l’expedient. 
 

2. L’instructor o instructora de l’expedient pot practicar totes les diligències 
necessàries que fonamentin l’acte de revocació i, prèviament a l’elevació de la 
proposta d’acord al Plenari del Consell Municipal, en el cas de la revocació, s’ha 
de donar audiència a l’interessat o interessada a fi i efecte que pugui formular 
al·legacions, de conformitat amb el disposat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

En el cas que es formulin al·legacions, aquestes s’han de resoldre, elevant al 
Plenari del Consell Municipal la proposta definitiva de revocació o, si s’escau, de 
no reprovació. 

 

3. La revocació de les medalles i els títols és acordada pel Plenari del Consell 

Municipal.  
 

4. La revocació de la distinció comporta l’obligació de la persona interessada de 

retornar-la, sempre que les circumstàncies ho permetin.” 
 

c) A l’article 9 es fa la següent proposta de redacció:  

 

“1. La Medalla es basa en el disseny de Frederic Marès. Actualment, aquest 

disseny és el següent: 

 

a) Anvers: una deessa coronada, símbol de Barcelona; l’escut de la ciutat al fons, 
i una branca de llorer damunt les lletres del nom Barcelona. 

 

b) Revers: pot simbolitzar la personificació de la ciutat, oferint un ram de llorer; 

l’altra mà descansa sobre l’escut de Barcelona. 
 

Les medalles porten gravat el nom de les persones guardonades i la data 

d’aprovació per part del Plenari del Consell Municipal. 

 

2. Correspon al Plenari del Consell Municipal aprovar el canvi en el disseny de la 

Medalla. 
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3. Quan el premi es concedeixi a una persona individual se li ha de lliurar també 

un botó de solapa que ostenta al revers el seu nom i cognoms i la data de 

concessió.” 
 

d) A l’article 13 es fa la següent proposta de redacció: 

 

“1. Les Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu són encunyades 

segons el disseny original de Frederic Marès i porten gravat el nom de les 

persones guardonades i la data d’aprovació per part del Plenari del Consell 

Municipal. 

Juntament amb la Medalla, les persones guardonades han de rebre un diploma 

acreditatiu i un botó o agulla de solapa. 

 

2. Correspon al Plenari del Consell Municipal aprovar el canvi en el disseny de la 

Medalla.” 
 

e) Els articles 31 i 32 se suggereix refondre’ls en un de sol, ja que el seu objecte és molt 

similar. 

 

f) A la Disposició derogatòria no cal incloure el Reglament que es modifica atès que 

mitjançant aquesta proposta només s’aproven modificacions al mateix. Qüestió diferent 
seria si s’estigués tramitant un nou reglament que, com s’acaba de dir, no és el cas. 
 

2.2.- Atès que el projecte normatiu regula aspectes parcials d’una matèria, ja que es tracta 
d’una mera modificació puntual, es pot ometre el tràmit de la consulta pública regulada en 
l’apartat 1 de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

 

2.3.- Un cop aprovat el projecte normatiu per part la Comissió de Govern (art. 16 a) CmB i 

art. 110 ROM), procedeix el tràmit d’esmenes establert a l’art. 111 ROM. Seguidament, 

s’ha de produir, si s’escau, l’aprovació inicial per la Comissió del Consell Municipal 

competent (art. 12.2 b) CmB i art. 111 ROM), i, després del transcurs del mínim de trenta 

dies hàbils d’informació pública i audiència per a la formulació d’al·legacions i 

suggeriments (art. 112 i 113 ROM), l’aprovació definitiva pel Plenari del Consell Municipal 

(art. 12.2 b) i art. 11.1. e) CmB i art. 114 ROM). 

 

Un cop aprovat definitivament, cal procedir a la seva publicació oficial en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona perquè entri en vigor i produeixi efectes jurídics (article 131.1 

Llei 39/2015 i article 70.2 Llei 7/1985). 
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3.- Conclusions:

Primera.- S'informa favorablement la proposta de modificació de Reglament d'honors i

distincions de "Ajuntament de Barcelona.

Segona.- L'organ competent per a la seva aprovació, un cop aprovat el projecte normatiu

per part la Comissió de Govern, és el Consell Municipal, inicialment en Comissió i, després

del compliment del traámit d'audiéncia informació pública, definitivament pel Plenari.
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