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Reglament per a la concessió
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Molins de Rei
Antecedents
L’Ajuntament de Molins de Rei inicia el dia 21 de maig de 1947 l’expedient “relativo a
la tramitación para la aprobación del REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA
CONCESIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES y creación de la MEDALLA DE
MOLINS DE REY”, aprovat pel Ministerio de la Gobernación el 27 de juliol de 1959.
L’objectiu d’aquest Reglament fou “el deseo de reconocer y dar pública satisfacción y
gratitud a eminentes y altos servicios prestados a la Patria y concretamente a la Villa
de Molins de Rey por nacionales o extranjeros, individual o colectivamente” (article 1).
L’article 2 d’aquest mateix Reglament creava “la MEDALLA DE MOLINS DE REY a los
fines de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios”.
D’altra banda, segons que consta en un certificat signat pel secretari de la Corporació
el dia 6 d’abril de 1992, el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió
extraordinària celebrada el dia 27 de març de 1992, va adoptar, entre altres,
l’aprovació del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Molins de Rei.
L’objecte del Reglament de 1992 era “la regulació dels distintius i nomenaments
honorífics que premien els mereixements especials, les qualitats i circumstàncies
singulars que concorrin en els guardonats” (Article 1).
L’article 4t del citat Reglament establia que “l’Ajuntament de Molins de Rei institueix la
medalla de la vila en les categories d’or, plata i bronze”. El 16è: “Amb les medalles,
l’Ajuntament premiarà els mereixements especials, els beneficis assenyalats o els
serveis extraordinaris”.
Pel que fa als nomenaments, l’article 7è especificava que “el Ple Municipal podrà
atorgar els nomenaments de: Fill Predilecte, Fill Adoptiu i Membre Honorari de la
Corporació”.
I el 10è: “El Ple Municipal podrà designar una via pública, un complex urbà o una
instal·lació municipal amb el nom d’una persona vinculada al municipi de Molins de
Rei, i així li reconeixerà els mèrits especials o els serveis extraordinaris”.
Aquest Reglament va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació el dia 27 de
març de 1992 i va ser publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona número 99, del dia 24 d’abril de 1992 (“L’Ajuntament en Ple, en sessió
celebrada el dia 27 de març proppassat, va aprovar inicialment el seu Reglament
d’Honors i Distincions. De conformitat amb allò que es disposa a l’article 56 del text
refós de les disposicions legals en matèria de Règim Local, en relació amb l’article 49
de la LBRL; l’esmentada aprovació i el corresponent expedient se sotmeten a
informació pública per termini de trenta dies, a l’objecte de què es puguin presentar les
reclamacions o suggeriments que es considerin pertinents. De no presentar-se cap
mena de reclamació, l’esmentat Reglament es considerarà aprovat definitivament.
Molins de Rei, 9 d’abril de 1992. L’alcalde, Josep Janés i Tutusaus”.
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El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 207, de data 28 d’agost de
1992, publicava l’anunci següent: “Havent quedat elevat a definitiu el Reglament
d’Honors i Distincions aprovat inicialment per l’Ajuntament, en sessió plenària del dia
27 de març d’enguany; pel present, i de conformitat amb allò que es disposa a l’article
196.2 del ROF, es publica íntegrament el seu text com a nnex a aquest anunci.
L’esmentat Reglament d’Honors i Distincions entrarà en vigor un cop hagin
transcorreguts els quinze dies hàbils a què fa referència l’article 65.2 de la Llei de
Bases de Règim Local”.
Així, doncs, tenim un “Reglamento Especial para la Concesión de Honores y
Distinciones y Creación de la Medalla de Molins de Rey” de 1947 (que no va ser
derogat pel Reglament de 1992) i un Reglament d’Honors i Distincions aprovat
definitivament des de l’any 1992 però que no s’ha aplicat en la seva integritat.
Atès que els temps han canviat, i les formes també, és un bon moment per disposar
d’un nou Reglament modificat i actualitzat en les formes i en els temps.
Capítol I - Objecte
Article 1.- L’objecte d’aquest Reglament és la regulació dels distintius i nomenaments
honorífics que premien els mereixements especials, les qualitats i circumstàncies
singulars que concorrin en els guardonats.
Article 2.- Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter
exclusivament honorífic i, per tant, no confereixen cap altra mena de dret que no sigui
l’esmentat.
Article 3.- Els alts càrrecs de l’Administració, respecte als quals la Corporació estigui
subordinada per jerarquia, funció o servei, mentre existeixin aquestes relacions, no
se’ls podrà atorgar cap distinció honorífica ni cap nomenament.
Capítol II - Dels Honors de l’Ajuntament de Molins de Rei
Article 4.- Els Honors que l’Ajuntament de Molins de Rei podrà conferir per a premiar
mereixements especials o serveis extraordinaris prestats a la vila seran el següents:
1.2.3.4.-

Títol de Fill/a Predilecte/a de la Vila de Molins de Rei.
Títol de Fill/a Adoptiu/va de la Vila de Molins de Rei.
Medalla d’Honor de la Vila de Molins de Rei.
Altres mencions honorífiques.

Capítol III - Dels títols de Fill/a Predilecte/a i Fill/a Adoptiu/va de la Vila de Molins
de Rei
Article 5.- La concessió del Títol de Fill/a Predilecte/a de la Vila de Molins de Rei
només podrà recaure en aquelles persones que havent nascut a Molins de Rei hagin
destacat de forma extraordinària per qualitats o mèrits personals o per serveis prestats
en benefici o honor de Molins de Rei i que hagin aconseguit la consideració
indiscutible en el concepte públic.
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Article 6.- La concessió del Títol de Fill/a Adoptiu/va de la Vila de Molins de Rei podrà
atorgar-se a les persones que sense haver nascut a Molins de Rei reuneixin les
mateixes circumstàncies assenyalades en l’article precedent.
Article 7.- Tant el Títol de Fill/a Predilecte/a com el de Fill/a Adoptiu/va podran ser
concedits a títol pòstum.
Article 8.- Serà competència de la Corporació municipal la concessió de qualsevol dels
dos títols anteriors.
Article 9.- Un cop acordada la concessió de qualsevol dels dos títols anteriors,
s’assenyalarà la data en què la Corporació es reunirà en sessió solemne per fer
lliurament a l’agraciat del diploma i de la insígnia que acreditin la distinció.
Article 10.- El diploma acreditatiu haurà de contenir les dades següents:




Els mèrits que justifiquen la concessió.
Data de l’acord municipal.
Signatura de l’alcalde-president/alcaldessa-presidenta de la Corporació.

Article 11.- La insígnia s’ajustarà al model aprovat per la Corporació, en que haurà de
figurar l’escut de la Vila de Molins de Rei, així com la inscripció de Fill/a Predilecte/a o
Adoptiu/va, segons s’escaigui.
Article 12.- Les persones que hagin estat reconegudes amb els títols de Fill/a
Predilecte/a o Adoptiu/va de la Vila de Molins de Rei podran acompanyar la Corporació
municipal en els actes o solemnitats a què assisteixi, ocupant un lloc preferent.
Capítol IV - De la Medalla d’Honor de la Vila de Molins de Rei
Article 13.- La Medalla d’Honor de la Vila de Molins de Rei és una recompensa
municipal, creada per a premiar mèrits extraordinaris que concorrin en personalitats,
entitats o corporacions, per haver prestat serveis a la vila o dispensat honors a ella.
Article 14.- La Medalla d’Honor de la Vila de Molins de Rei tindrà les característiques
següents:




Anvers: L’escut de Molins de Rei.
Revers: Nom i cognoms del guardonat o guardonada, data de l’acord
d’atorgament i motiu de l’atorgament.
La Medalla d’Honor de la Vila de Molins de Rei tindrà una circumferència de 50
mm i un gruix de 3 mm.

Article 15.- No podrà atorgar-se més d’una Medalla d’Honor de la Vila de Molins de Rei
a l’any.
Capítol V - Altres Distincions Honorífiques
Article 16.- El Ple de la Corporació podrà designar una via pública, un complex urbà o
una instal·lació municipal amb el nom d’una persona vinculada al municipi de Molins
de Rei, i així li reconeixerà els mèrits especials o els serveis extraordinaris.
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Article 17.- El Ple de la Corporació també podrà designar una via pública, un complex
urbà o una instal·lació municipal amb el nom d’una personalitat preeminent que a
criteri del Ple municipal consideri mereixedor de tal honor.
Article 18.- El nom de la persona la designació del qual fan referència els articles 16 i
17 precedents, podrà procedir del món de la cultura, de l’esport, de la societat civil o
de qualsevol altre àmbit que la Corporació consideri
Article 19.- Aquestes distincions de designació d’una via pública, complex urbà o
instal·lació municipal haurà de ser a una persona difunta, i haurà d’haver passat un
termini mínim d’un any des de la seva defunció per a proposar-ne el nom.
Article 20.- Les peticions de designació d’un nom a un espai públic o instal·lació
municipal podran ser d’ofici (a iniciativa de l’Ajuntament de Molins de Rei) o a instància
de part (petició formal mitjançant un escrit presentat al Registre General de Documents
de l’Ajuntament de Molins de Rei per una persona o grup de persones).
Article 21.- S’obrirà un registre a Alcaldia d’aquestes peticions. Aquestes peticions
seran sotmeses a l’estudi de la Comissió de Portaveus i aprovades, si s’escau, pel Ple
de la Corporació.
Article 22.- L’Ajuntament de Molins de Rei promourà la concessió de la Medalla
Centenària que atorga la Generalitat de Catalunya, prèvia consulta amb la família de la
persona centenària, si s’escau, per ser lliurada a les persones residents a la Vila que
compleixin 100 anys.
Capítol VI - Del Procediment de Concessió d’Honors
Article 23.- La concessió de qualsevol dels Honors a què fa referència aquest
Reglament s’atorgaran previ expedient de caràcter obligatori, que s’iniciarà per Decret
d’Alcaldia per iniciativa pròpia o a requeriment d’una tercera part dels membres que
componen la Corporació municipal. Tanmateix, es podrà incoar l’expedient en resposta
a petició raonada d’entitats de la vila.
En el Decret d’iniciació de l’expedient es nomenarà l’instructor i el secretari que l’hagin
de tramitar.
Article 24.- L’instructor de l’expedient, que serà un regidor o regidora del Govern
municipal, ordenarà la pràctica de totes les proves i actuacions que concretin els
mèrits de la persona proposada, fent constar les diligències practicades, tant si
afavoreixen com si perjudiquen la proposta inicial.
En les actuacions de l’instructor, serà sempre preceptiu sol·licitar informació i/o opinió
als col·lectius relacionats amb la persona i els òrgans de participació municipal com
ara consells municipals, juntes, organismes autònoms...
Article 25.- Un cop finalitzades les actuacions, que s’efectuaran en el termini màxim
d’un mes, l’instructor formularà la proposta de resolució a l’alcalde o alcaldessa, el qual
si el fa seu, sotmetrà l’expedient al Ple de la Corporació.
Es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de
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la Corporació per a l’adopció de l’acord d’atorgament d’honors i distincions que aquest
Reglament regula.
Article 26.- L’Ajuntament de Molins de Rei institueix un Llibre d’Honor de Distincions o
Nomenaments, on s’inscriuran les persones guardonades.
Article 27.- La concessió de Distincions i Nomenaments s’efectuarà a la sala de
sessions de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb l’assistència del Ple municipal i de les
autoritats i representacions que es considerin pertinents, d’acord amb les
circumstàncies de cada cas.
Article 28.- La Corporació podrà revocar l’acte de concessió a la persona guardonada,
si els actes i la conducta posteriors la fan indigna de figurar entre els guardonats, previ
expedient que s’instruirà amb el mateix procediment i garanties que el de l’atorgament
de l’Honor o Distinció.
Article 29.- La concessió dels Títols en què és necessari la tramitació d’un expedient
de caràcter obligatori (Títol de Fill/a Predilecte/a de la Vila de Molins de Rei, Títol de
Fill/a Adoptiu/va de la Vila de Molins de Rei i Medalla d’Honor de la Vila de Molins de
Rei) es regirà pel present Reglament, essent d’aplicació supletòria el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD 2568/86, de
28 de novembre) o disposició que en el seu cas el substitueixi.
Disposició Derogatòria Primera
Queden derogats el “Reglamento Especial para la Concesión de Honores y
Distinciones y Creación de la Medalla de Molins de Rey” de 1947 i el Reglament
d’Honors i Distincions aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària
celebrada el dia 27 de març de 1992 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona número 207, de data 28 d’agost de 1992.
Disposició Derogatòria Segona
Els honors i distincions atorgats amb anterioritat a l’aprovació definitiva d’aquest
Reglament es consideraran vigents d’acord amb la normativa que van ser concedits.
Disposició Final Primera. Normativa supletòria
En tot allò no previst en aquest Reglament s’ha d’aplicar la legislació en matèria de
règim local, i en defecte d’aquesta, la legislació sobre règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició Final Segona. Entrada en vigor
El present Reglament entrarà en vigor un cop s’hagi publicat el text i hagi transcorregut
el termini de quinze dies des de la recepció de la documentació remesa a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 196.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) i l’article
65.2 de LBRL.
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