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ARTICLE 1. Aquest Ajuntament, acollint-se a la facultat que li confereixen els
articles 303 i 304 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les corporacions locals de 17 de maig de 1952, i en compliment del que
preceptua l’article 305 del mateix cos legal, regula amb el present Reglament
especial tot el que concerneix a la concessió d’honors i distincions.
ARTICLE 2. Per premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o
serveis extraordinaris, es crea la Medalla d’Or de la Ciutat, que tindrà les
característiques que s’indiquen en un dels annexos que figuren al final d’aquest
Reglament.
ARTICLE 3. La Medalla a què es refereix l’article anterior es concedirà per
premiar serveis que tenguin caràcter extraordinari, previ expedient, que podrà
instruir-se:
a) D'ofici, per acord de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
b) A petició de la majoria de les associacions que funcionin legalment a la
població.
c) A sol·licitud del 5 per cent de les persones residents majors d'edat, inscrites
en el corresponent cens.
ARTICLE 4. En l’acord inicial de la Corporació, o en els escrits de les entitats o
de les persones particulars, s’expressaran concretament els fets i circumstàncies

que hagin de ser objecte de l’expedient, la persona que hagi de ser guardonada i
la classe d’honor o distinció que se li pretengui concedir.
ARTICLE 5. En la mateixa sessió en què s’acorda la incoació de l’expedient es
designarà el membre de la Corporació que hagi d'actuar com a jutge/essa
instructor/a i el funcionari/ària a qui es confereix càrrec de secretari/ària.
ARTICLE 6. En la mateixa forma i idèntics requisits, l’Ajuntament podrà
acordar nomenaments de fills/illes il·lustres i adoptius/ives, i de membres
honoraris de la Corporació, atesos els mèrits, qualitats i circumstàncies singulars
que en les persones interessades concorrin.
ARTICLE 7. Perquè pugui ser concedit l’honor o distinció de Fill/a Il·lustre de
Maó, serà condició indispensable que la persona objecte de l’expedient hagi
nascut en aquesta illa, tot i que “per accidens” hagi nascut fora d’aquesta. El de
Fill/a Adoptiu/iva es conferirà únicament a les persones naturals d’altres
poblacions.
ARTICLE 8. Els nomenaments de membres honoraris de la Corporació no
atorgaran, en cap cas, facultats per intervenir en el Govern o Administració de
l’Ajuntament, però habilitaran per a funcions representatives quan aquestes hagin
d’exercir-se fora de la demarcació territorial respectiva. Per concedir-los a
persones estrangeres es requerirà autorització expressa del Ministeri de la
Governació, amb l’informe previ del d’Afers Exteriors.
ARTICLE 9. Als expedients s’aportaran totes les dades o antecedents que
posseeixi l’Ajuntament relacionats amb l’objecte que els promogui i es
practicaran totes les diligències que siguin necessàries perquè els fets quedin
completament provats.
ARTICLE 10. Conclòs l’expedient, el jutge/essa instructor/a formularà la
proposta, que s’exposarà al públic, al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial per
terme de quinze dies, durant el qual totes les persones que ho desitgin podran
examinar l’expedient i presentar les reclamacions o objeccions que estimin
pertinents.
ARTICLE 11. La resolució que sigui procedent serà adoptada pel Ple de
l’Ajuntament, amb el vot favorable de majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
ARTICLE 12. Els atributs o documents representatius dels honors o distincions
concedits es lliuraran a les persones interessades pel Sr. alcalde o la Sra.
alcaldessa en acte públic d’homenatge —o de la manera que l’Ajuntament
disposi quan adopti l’acord de concessió— i duran les llegendes que indiquen els
annexos.
ARTICLE 13. Amb l’única excepció del Cap de l’Estat, no es poden adoptar
acords que atorguin honors o distincions a persones que ocupin alts càrrecs de

l’Administració i respecte dels quals es trobi la Corporació en relació
subordinada de jerarquies, funció o servei, i mentre subsisteixin aquests motius.

ANNEX 1
CARACTERÍSTIQUES DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT
La seva forma i dimensions seran les següents:
 Ogival
 Dimensió major o altura: 55 mm
 Dimensió menor o amplària: 50 mm
A l’anvers tindrà gravat l’escut oficial del municipi.
Al revers:
 L’Excm. Ajuntament de Maó, al Sr./a la Sra. ..................
 L’any

ANNEX 2
LLEGENDA
DEL
PERGAMÍ
PER
HONORARIS/ÀRIES DE LA CORPORACIÓ

A

MEMBRES

L’Excm. Ajuntament de Maó, en atenció als mèrits contrets i per la seva
conducta exemplar, va acordar, en sessió celebrada pel Ple municipal el dia......
de .......... de l’any................., concedir a............................... el títol de Membre
Honorari/ària de la Corporació.
Per la Corporació:
EL SECRETARI/ÀRIA
Maó, XXX de XXXXXXXXXX de XXXX

L’ALCALDE/ESSA

ANNEX 3
LLEGENDA DEL PERGAMÍ PER A FILLES I FILLS IL·LUSTRES
L'Excm. Ajuntament de Maó, interpretant el sentir general de la població, en
sessió celebrada pel Ple el dia
de
de
, va acordar concedir
a................ el merescut i honrós títol de Fill/a Il·lustre, com a públic
reconeixement dels singulars mèrits contrets laborant constantment en pro de:
(Figurarà a continuació únicament i expressament la qualitat i mèrits contrets
d’acord amb el que resulti de l'expedient.)





xxx
xxx
xxx
xxx

contribuint així a enaltir els interessos espirituals i materials de la seva terra
natal.
Per la Corporació:
EL SECRETARI/ÀRIA
Maó, XXX de XXXXXXXXXX de XXXX

L’ALCALDE/ESSA

ANNEX 4
LLEGENDA DEL PERGAMÍ PER A FILLES I FILLS ADOPTIUS
L’Excm. Ajuntament de Maó, desitjant quedi constància del seu agraïment i
interpretant el sentir unànime de la població, en sessió celebrada pel Ple el dia de
de
, va acordar concedir el títol de Fill/a Adoptiu/iva, com a públic
reconeixement dels grans mèrits contrets per la seva conducta exemplar
observada reiteradament en pro dels interessos morals i materials d'aquesta ciutat.
Per la Corporació:
EL SECRETARI/ÀRIA
Maó, XXX de XXXXXXXXXX de XXXX

L’ALCALDE/ESSA

