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Administració Local

2016-02081
Consell Comarcal de la Conca de Barberà

EDICTE

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 25 de gener de 2016, va aprovar inicialment el Reglament especial 
d’Honors i Distincions del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

No havent-se formulat al·legacions ni suggeriments en el tràmit d’informació pública, aquest acord ha esdevingut 
defi nitiu procedint-se a la publicació íntegra del text de l’ordenança.

REGLAMENT ESPECIAL D’HONORS I DISTINCIONS DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ

CAPÍTOL I. OBJECTE I NATURALESA

Article 1r. L’objecte d’aquest Reglament és la regulació dels distintius i nomenaments honorífi cs que premien els 
mèrits, les qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en els guardonats.

Article 2n. Aquest Reglament es dicta a l’empara del que disposa l’article 191 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Article 3r. No es podrà atorgar, ordinàriament, cap honor o distinció a persones que tinguin alts càrrecs en 
l’administració i respecte a les quals el Consell estigui subordinat per jerarquia, funció o servei, mentre subsisteixin 
aquests motius.

Article 4t. Totes les distincions a les quals fa referència aquest Reglament tenen caràcter exclusivament honorífi c, 
sense que, per tant, atorguin cap dret ni de tipus administratiu ni econòmic.

CAPÍTOL II. DISTINCIONS I NOMENAMENTS

Article 5è. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà podrà concedir els distintius següents:

DISTINCIÓ D’HONOR DE LA CONCA DE BARBERÀ

Article 6è. Aquest distintiu podrà atorgar-se a les persones naturals o jurídiques que en qualsevol aspecte hagin 
sobresortit per la seva labor meritòria, actuació en benefi ci de la comarca o serveis extraordinaris.

Article 7è. La Distinció d’Honor serà segons el model que s’aprovi, però hi fi gurarà l’escut del Consell Comarcal i 
la llegenda “Distinció d’Honor de la Conca de Barberà”. El nom de la persona destinatària podrà fi gurar gravat a la 
distinció. 

MENCIÓ DE SERVEIS DISTINGITS 

Article 8è. La Menció de Serveis Distingits podrà atorgar-se a persones físiques o jurídiques en reconeixement als 
serveis prestats a la comarca o als seus municipis. 

Article 9è. La Menció de Serveis Distingits serà segons el model que s’aprovi, però hi fi gurarà l’escut del Consell 
Comarcal i la llegenda “Menció de Serveis Distingits a la Conca de Barberà” i el nom de la persona o entitat 
distingida.

DIPLOMA DE RECONEIXEMENT COMARCAL 

Article 10è. El Diploma de Reconeixement Comarcal podrà atorgar-se a persones físiques o jurídiques en 
reconeixement a actuacions remarcables en el camp de la cultura, l’esport, l’educació, l’emprenedoria, l’activitat 
empresarial, etc. 
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Article 11è. El Diploma de Reconeixement Comarcal serà segons el model que s’aprovi, però hi fi gurarà l’escut del 
Consell Comarcal i la llegenda “Diploma de Reconeixement Comarcal” i el nom de la persona o entitat distingida.

CAPÍTOL III PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I LLIURAMENT

Article 12è. El procediment per a l’atorgament d’honors s’iniciarà d’ofi ci o per sol·licitud. 

Article 13è. La iniciativa d’ofi ci escaurà a iniciativa del President del Consell Comarcal, d’almenys un grup comarcal 
o d’un terç dels consellers/res. 

Article 14è. Estaran legitimats per la sol·licitud: 
a. Els ajuntaments de la comarca, mitjançant iniciativa aprovada pel Ple de la corporació municipal per unanimitat o 
majoria absoluta dels seus membres.
b. Les associacions o fundacions de la comarca, mitjançant iniciativa subscrita pel seu representant legal i acordada 
per l’òrgan estatutàriament competent. 
c. Un col·lectiu de persones físiques o jurídiques que hagin estat manifestament benefi ciàries de l’acció per la qual 
es reclama l’homenatge

Article 15è La concessió de la Distinció d’Honor i dels Diplomes de Serveis Distingits o de Reconeixement Comarcal 
es faran per acord del Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Presidència o de la Comissió Informativa de 
Cultura, o de similars funcions, i serà necessària la majoria absoluta legal dels seus membres. 
 
Article 13è. En l’expedient de tramitació de la concessió, hi haurà de constar un informe tècnic sobre la persona 
o institució per a qui es proposa la concessió de les distincions. Aquest informe serà preceptiu però no vinculant. 
Estarà elaborat per una Comissió de valoració formada pel President del Consell Comarcal o persona en qui 
delegui, el conseller comarcal de Cultura o de similars funcions, i un membre de cadascun dels grups polítics 
amb representació al Consell Comarcal. Actuarà com a secretari sense veu ni vot el cap de l’Àrea de Cultura, o 
similar. Aquesta Comissió podrà, en cada anualitat, convidar a formar-ne part aquelles persones que, per les seves 
característiques, s’estimin convenients per a la millor valoració de les propostes de candidatures.

Article 14è. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà crearà un Llibre d’Honor (en paper i electrònic) on 
s’inscriuran els guardonats. La Secretaria del Consell serà l’òrgan que tindrà encomanada la custòdia de l’esmentat 
llibre, on seran inscrites les concessions per ordre cronològic amb un extracte de l’acord o resolució d’atorgament. 
Igualment caldrà anotar, en cas de revocació, la cancel·lació corresponent.

Article 15è. La Presidència del Consell Comarcal de la Conca de Barberà lliurarà les distincions en un acte públic que 
es portarà a terme a la Sala de Plens amb l’assistència dels/de les consellers/es i de les autoritats i representacions 
que es considerin pertinents. Tot i això, el Consell podrà acordar que la imposició se celebri en un altre lloc, quan 
les circumstàncies ho aconsellin.

Article 16è. El Consell podrà revocar l’acte de la concessió a la persona o entitats guardonades si modifi quen 
tan profundament la seva conducta anterior que els seus actes posteriors les facin indignes de fi gurar entre els 
guardonats. Per a la revocació, caldrà també la majoria absoluta en la votació del Ple del Consell.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Queda derogat el Reglament d’honors i distincions aprovat defi nitivament pel Ple 
comarcal el 28 de juliol de 2014. 

DISPOSICIÓ FINAL. El present reglament entrarà en vigor una vegada aprovat defi nitivament, i sigui publicat 
íntegrament en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona, i inserit un anunci de la seva aprovació en el Diari 
Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previstos a l’article 65.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i regirà mentre no s’acordi la seva modifi cació 
o derogació expressa.

Montblanc, 11 de març de 2016.
El secretari, Xavier Salvadó i Vives.
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