
 
 
REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE 

FORNALUTX. 

 
 
OBJECTE 
 
Art.1. Aquest Reglament té per objecte la regulació dels honors i distincions que 
concedirà l’Ajuntament de Fornalutx destinats a premiar especials mereixements, 
qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en els guardonats, persones físiques o 
jurídiques, en benefici del municipi. 
 
Art. 2. Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter 
exclusivament honorífic, per la qual cosa no atorguen cap dret de caire administratiu o 
econòmic. 
 
Art. 3. Amb l’única excepció del Cap de l’Estat, no es podran concedir honors o 
distincions a qui exerceixi càrrecs públics i respecte dels quals l’Ajuntament es trobi en 
relació de subordinació, jerarquia, funció o servei, mentre subsisteixin aquest motius. 
 
SOBRE LES DISTINCIONS HONORÍFIQUES MUNICIPALS 
 
Art. 4.1. Les distincions honorífiques que concedeix l’Ajuntament de Fornalutx la 
forma i característiques de les quals seran definides per acord plenari son les següents: 
 
a) Títol de fill predilecte de Fornalutx: persona natural o veïna del terme municipal de 
Fornalutx a la qual es vol reconèixer i agrair allò que ha donat o ha fet per a qualcuna de 
les comunitats del terme, tant a nivell material, com social o cultural. 
 
b) Títol de fill il·lustre: persona natural del terme que ha destacat de forma singular en 
qualsevol camp ( arts, ciències, lletres, esports, etc.). 
 
c) Fill adoptiu: persona externa que pot tenir la consideració de predilecta o il·lustre. 
 
d) Escut d’or i pergamí: s’atorga per reconèixer mèrits que tenguin caràcter 
extraordinari i pot concedir-se tant a persones naturals en vida o títol pòstum, com a 
persones jurídiques o entitats. 
 
2. El Ple de la Corporació pot designar una via pública, complex urbà o instal·lació 
municipal amb el nom d’una persona vinculada al poble, reconeixent amb això especials 
mereixements o serveis extraordinaris. 
 
 



PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS 
HONORÍFIQUES. 
 
Art. 5. Per a la concessió dels honors i distincions prevists en aquest Reglament és 
necessari que s’instrueixi l’oportú expedient, en el qual s’acreditin el mèrits i 
circumstàncies de la persona o entitat que es pretengui distingir. 
 
La iniciativa de l’expedient pot partir de la Presidència; de proposició firmada per la 
tercera part dels membres que integren la Corporació Municipal; per donar resposta a 
sol·licitud raonada d’Entitats Locals o Institucions de reconegut prestigi o per instància 
subscrita, si més no, per cent residents del municipi. 
 
En tots els casos, la Presidència és l’òrgan competent per ordenar la instrucció de 
l’expedient i també per al nomenament de l’instructor, que ha de recaure en un regidor. 
 
Art. 6. L’Instructor de l’expedient ordenarà la pràctica de totes aquelles proves i 
actuacions que s’hagin de fer per a la precisió dels mèrits de la persona o entitat 
proposada. 
 
L’expedient s’ha de sotmetre a informació pública durant un termini de quinze dies, 
perquè totes les persones interessades puguin presentar les observacions que creguin 
oportunes 
 
L’expedient conclourà amb la corresponent proposta de resolució, la qual serà 
dictaminada per a la Comissió Informativa de Governació i Foment, i s’elevarà al Ple de 
la Corporació per la seva resolució. 
 
Art. 7. L’Acord del Ple concedint els honors i distincions s’adoptarà en sessió 
extraordinària convocada a aquest efecte, només per a aquest assumpte. Es requerirà el 
vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en qualsevol cas, de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Les votacions seran 
secretes. 
 
Art. 8. L’Ajuntament crea un Llibre d’Honor de Distincions i Nomenaments on s’hi 
inscriuran els atorgats. La Secretaria General serà l’encarregada de custodiar aquest 
Registre Especial. 
 
Art. 9. L’entrega de les distincions s’efectuarà per part de la Batlia en acte solemne i 
públic, celebrat a la Sala de Plens d’aquest Ajuntament, o local adequat per a aquest 
esdeveniment, amb assistència dels seus membres i d’aquelles autoritats i 
representacions que s’estimin convenients, ateses les circumstàncies de cada cas. Si les 
distincions s’atorguen a títol pòstum, s’entregaran a un familiar de la persona premiada. 
 



Art. 10. Les persones físiques a les quals se’ls atorgui qualsevol de les distincions del  
Reglament, o aquelles a qui correspongui la seva representació en cas d’entitats, tindran 
dret a ser convidats als actes oficials de més solemnitat que organitzi l’Ajuntament. 
 
Art. 11. Si la persona guardonada modifica tan profundament la seva anterior conducta 
que els seus actes posterior el fan indigne de figurar entre els guardonats, la Corporació 
pot revocar l’acte de concessió, amb la instrucció prèvia d’un expedient, que tindrà les 
mateixes característiques i garanties que per a l’atorgament del d’honor i distinció. 
 
NORMES ADDICIONALS. 
 
Art. 12. L’abast de les normes d’aquest Reglament queda limitat a l’àmbit municipal, 
sense que la seva determinació confereixi, per si, honor o jerarquia ni impliqui, fora 
d’ell, modificació del propi rang, competència o funcions reconegudes o atribuïdes per 
la Llei. 
 
Art. 13. En tot allò que preveu aquest Reglament, hom s’atindrà al que disposa la 
legislació sobre règim local. 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
L’Ajuntament pot adaptar les distincions honorífiques concedides abans de l’aprovació 
de present Reglament d’honors i distincions a les disposicions que conté aquest. 
 
La concessió de l’escut d’or i pergamí a les persones que representin al poble de 
Fornalutx, des del lloc de Batle, es referirà al moment en que es va restablir la 
democràcia, celebrant-se les primeres eleccions democràtiques ( any 1978). 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
Aquest Reglament, que consta de 13 articles, una disposició transitòria i una disposició 
final, entrarà en vigor després de l’aprovació definitiva per part del Ple de l’Ajuntament 
i una vegada publicat el seu text íntegrament al BOIB, un cop transcorregut el termini 
previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. 
 
Fornalutx, agost de 2003. 

El Batle,  
 
 
 
 
 
 

Juan Albertí Sastre 


