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Al llarg del temps, els Ajuntaments, com altres institucions i organismes, han
tingut i tenen l’interès de manifestar d’una manera notòria la seva gratitud i el
seu reconeixement als serveis extraordinaris que les persones físiques o
jurídiques realitzen per a la col·lectivitat i reconèixer, també, els treballs
destacats que hagin realitzat en el seu municipi, ja sigui pels propis ciutadans o
per persones de fora del municipi, tant de forma individual com col·lectivament.
Les corporacions locals tenen la potestat de concedir honors i distincions a les
persones físiques o jurídiques que en siguin mereixedores pels mèrits que han
contret relacionats amb la vida local. Els requisits que s’exigeixen es regulen
per mitjà de reglaments propis que, alhora, concreten els tràmits i les gestions
que s’han de complir per ser atorgats i enumeren les diferents distincions i
categories que poden concedir.
A Manresa, sent alcalde Mariano Batlles i March, l’Ajuntament de Manresa, el
dia 30 d’octubre de 1882, va prendre l’acord de crear la Galeria de Manresans
Il·lustres amb la finalitat de Legar a las generaciones futuras la memoria de los
muchos hijos con que Manresa cuenta dignos de aplauso y loa por su ciencia y
por sus virtudes eminentes; que s’inaugurà oficialment el dia 20 d’agost de
1883, per la Festa Major de la ciutat, amb la col·locació del retrat del cardenal
Joaquim Lluch. Aquesta distinció de Manresà Il·lustre s’ha continuat atorgant, a
títol pòstum, per premiar persones que han desenvolupat la seva gestió
extraordinària amb una projecció exterior a la pròpia ciutat.
L’Ajuntament de Manresa, seguint amb aquesta mateixa intenció de reconèixer
el mèrits i serveis extraordinaris i destacats, ha anat aprovant diferents
reglaments al llarg dels anys que s’han acomodat a les diferents situacions
històriques i socials de la ciutat.
La finalitat d’aquest nou Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de
Manresa és regular els honors, les distincions i els nomenaments honorífics
que l’Ajuntament vol atorgar a partir d’ara, seguint les mateixes motivacions
dels altres reglaments existents però adaptat a les noves necessitats socials i
interpretant les inquietuds actuals.

CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
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Aquest Reglament té per objecte la regulació dels honors, distincions i
nomenaments honorífics que estaran encaminats a premiar els mereixements
especials, les qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en els
guardonats, i que hagin contribuït a augmentar el prestigi de la ciutat des del
punt de vista de les més variades formes de l'activitat humana. Per valorar els
mereixements dels candidats caldrà que es tingui en compte la seva actuació
cívica global envers la col·lectivitat, a més de les seves actuacions o serveis
concrets pels que puguin destacar.
Article 2.
Totes les distincions a que fa referència aquest Reglament tenen caràcter
exclusivament honorífic, sense que, per tant, atorguin cap dret econòmic ni
administratiu.
Article 3.
La concessió de totes les distincions honorífiques haurà d'anar precedida de
l'acompliment de les normes establertes en el present Reglament.

CAPÍTOL II
Dels Honors i Distintius Honorífics de l'ajuntament de Manresa.
Article 4.
Els honors que l'Ajuntament de Manresa podrà conferir per a premiar
mereixements especials o serveis extraordinaris prestats a la ciutat, seran els
següents:
a.- Títol de Manresà/na il·lustre.
b.- Títol de Fill/a Predilecte/a o Adoptiu/va de la ciutat.
c.- Medalla de la ciutat de Manresa.
d.- Medalla de la ciutat al Mèrit Esportiu, al mèrit Cultural, al mèrit Artístic, al
mèrit Educatiu, al mèrit Científic, al mèrit Cívic i a la Solidaritat .
e.- Altres honors.

Secció I.- Del Títol de Manresà/ana Il·lustre.
Article 5.
1.- El Títol de Manresà/ana Il·lustre és la principal distinció d’aquest
Ajuntament, per la qual cosa els criteris per a concedir-la seran excepcionals i
requeriran d’un ampli consens.
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2.-La concessió del Títol de Manresà/ana Il·lustre només es podrà atorgar a
aquelles persones que, per la seva actuació pública i privada, hagin destacat
de manera extraordinària en benefici de la ciutat: en la seva defensa, la seva
millora urbana, econòmica, cultural i social i molt especialment la seva projecció
exterior.
Article 6.
1.- El Títol de Manresà/ana Il·lustre només es podrà concedir a títol pòstum i
sempre després de passats almenys 10 anys de la defunció del candidat.
2.- Només es podrà concedir un Títol de Manresà/ana Il·lustre cada 5 anys,
llevat que es tracti de casos molt excepcionals a judici de la Corporació, que
haurà de declarar aquesta excepcionalitat, prèviament, en sessió plenària
mitjançant acord que requerirà el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres
parts del nombre legal de membres de la Corporació.
Article 7.
La persona mereixedora del Títol de Manresà/ana Il·lustre tindrà un retrat pintat
per un artista de renom que serà incorporat a la “Galeria de Manresans
Il·lustres” de l’Ajuntament de Manresa.

Secció II.- Dels Títols de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/va
de la Ciutat.
Article 8.
1.- Els Títols de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/va, ambdós per igual,
constitueixen la segona més gran distinció d'aquest Ajuntament, per la qual
cosa s'aplicaran sempre criteris excepcionals per concedir-los.
2.- La concessió del títol de Fill/a Predilecte/a de la ciutat només podrà recaure
en qui, havent nascut a la ciutat, hagi destacat de manera extraordinària per
qualitats o mèrits personals o per serveis prestats en benefici o honor de
Manresa que siguin motiu de veritable reconeixement col·lectiu, no estimant-se
com a distinció suficient, la concessió de la Medalla de la Ciutat.
3.- La concessió del Títol de Fill/a Adoptiu/va de la ciutat de Manresa, només
podrà atorgar-se a les persones que, sense haver nascut a la ciutat, reuneixin
les circumstàncies assenyalades al paràgraf anterior.

Article 9.
1.- Tant el Títol de Fill/a Predilecte/a com el de Fill/a Adoptiu/va no podran ser
concedits a títol pòstum, i seran considerats d'igual jerarquia i honor.
2.- Aquestes dues distincions tindran caràcter vitalici i, un cop atorgats tres
títols per a cadascuna d’elles, no se'n podran atorgar altres mentre visquin les
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persones afavorides, llevat que es tracti de casos molt excepcionals a judici de
la Corporació, que haurà de declarar aquesta excepcionalitat, prèviament, en
sessió plenària mitjançant acord que requerirà el vot favorable o afirmatiu de
les dues terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació, .
Article 10.
1.- Les persones que esdevinguin Fill/a Predilecte/a o Fill/a Adoptiu/va de la
Ciutat, tindran dret a acompanyar a la Corporació Municipal en aquelles
solemnitats on concorri, ocupant el lloc que per tal motiu li sigui assenyalat.
L'Alcalde dirigirà a les persones distingides una comunicació oficial on constarà
el lloc, la data i hora de la celebració de la solemnitat i oferint la invitació a
assistir-hi.
2.- La persona a favor de la qual s'acordi concedir qualsevol dels títols
anteriors, tindrà dret a rebre un Diploma que contindrà els mereixements que
motiven i justifiquen la concessió, així com la data de l'acord. També rebrà una
insígnia que s'ajustarà al model que aprovi la Corporació, i en la que hi haurà
de figurar, en tot cas, l'Escut de la Ciutat i la inscripció de Fill/a Predilecte/a o
Fill/a Adoptiu/va, segons sigui el cas.

Secció III.- De la Medalla de la ciutat.
Article 11.
1.- La Medalla de la ciutat de Manresa és una distinció creada per a premiar
mèrits extraordinaris que concorrin en personalitats, entitats o corporacions que
hagin destacat per la seva tasca meritòria i actuació en benefici i/o honor de la
ciutat. Podrà ser concedida, també, a títol pòstum.
2.- Es podrà concedir, com a màxim, una Medalla de la ciutat de Manresa a
l’any, llevat que es tracti de casos molt excepcionals a judici de la Corporació,
que haurà de declarar aquesta excepcionalitat, prèviament, en sessió plenària
mitjançant acord que requerirà el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres
parts del nombre legal de membres de la Corporació.
Article 12.
1.- La Medalla de la ciutat serà encunyada en bronze segons el disseny
aprovat, i portarà al davant l'Escut de Manresa i els títols que la ciutat té
atorgats, figurant, conseqüentment, la inscripció següent: "La Molt Noble, Molt
Lleial i Benèfica ciutat de Manresa", i al darrera, la inscripció: "Al mèrit rellevant,
en perenne gratitud", així com el nom de la persona, entitat o corporació
'interessada i la data de l'acord de concessió.
2.- Les medalles lliurades a persones individuals s'acompanyaran d'una petita
insígnia de solapa, segons el model que la Corporació aprovi, que també podrà
utilitzar-se en actes oficials.
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Article 13.
1.- La Medalla de la Ciutat, per ser l'expressió de la gratitud de la ciutat envers
persones físiques o jurídiques, serà una distinció exclusivament honorífica i
donarà dret a la persona que la rebi a utilitzar-la en qualsevol acte públic, i, si
fos alguna entitat o corporació, a col·locar-la en els seus elements distintius.
2.- Les persones distingides amb la concessió de la Medalla de la Ciutat,
tindran dret a gaudir de lloc preferent en els actes públics organitzats per la
Corporació Municipal. L'Alcalde dirigirà a les persones distingides una
comunicació oficial on constarà el lloc, la data i hora de la celebració de la
solemnitat i oferint la invitació a assistir-hi.
Article 14.
En casos d'excepcionalitat manifesta, i prèvia adopció d'acord que requerirà el
vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal de
membres de la Corporació, aquesta Medalla de la ciutat podrà ser concedida
en or. En aquests casos, s'anomenarà "Medalla d'Or de la ciutat de Manresa".

Secció IV.- De les Medalles de la Ciutat al Mèrit Esportiu, al
mèrit Cultural, al mèrit Artístic, al mèrit Educatiu, al mèrit
Científic, al mèrit Cívic i al mèrit de la solidaritat
Article 15.
Les Medalles de la Ciutat al Mèrit Esportiu, al mèrit Cultural, al mèrit Artístic, al
mèrit Educatiu, al mèrit Científic, al mèrit Cívic i al mèrit de la Solidaritat tenen
per objecte premiar mèrits extraordinaris que concorrin en persones individuals,
entitats o corporacions per serveis i mereixements en cadascun d’aquests
camps, aconseguint amb la seva activitat fites o millores en el seu favor i en el
de la ciutat.
Article 16.
1.- Es podrà donar com a màxim una medalla per any a cadascun dels mèrits,
llevat que es tracti de casos molt excepcionals a judici de la Corporació, que
haurà de declarar aquesta excepcionalitat en sessió plenària.
2.- Les Medalles de la ciutat als Mèrits esmentats seran d'una única categoria i
es confeccionaran en bronze segons model aprovat per la corporació i
s’acompanyaran d’una insígnia de solapa.

CAPÍTOL III
De la Concessió d'Altres Honors.
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Article 17.
Per a reconèixer els mèrits especials d'una persona vinculada a la ciutat, sigui
nacional o estrangera, i, a part del que s'ha estipulat amb anterioritat en el
present Reglament, es podran concedir els honors següents:
a.- Designació d'una via pública, un complex urbà, un espai públic
o una instal·lació municipal amb el seu nom.
b.- Construcció i/o dedicació d'un monument públic.
Aquestes dues distincions no es reconeixeran a persones jurídiques, llevat de
casos excepcionals que estiguin incorporats a la toponímia popular.
Article 18.
Per a la concessió dels honors establerts en l'article anterior d'aquest
Reglament, serà condició indispensable que, a part de reunir els mereixements
necessaris, la concessió es faci a títol pòstum i després de transcorreguts
almenys de 3 anys de la defunció.

CAPÍTOL IV
Del Procediment de Concessió dels Honors.
Article 19.
1.- La concessió de qualsevol dels honors a que es refereix aquest reglament
es realitzarà seguint, en tot moment, el procediment administratiu establert en
aquest capítol i requerirà la instrucció prèvia de l'expedient oportú, que serveixi
per tal de determinar els mèrits o circumstàncies que aconsellin aquella
concessió.
2.- L'inici de la instrucció de l'expedient, podrà efectuar-se per decisió de
L'Alcaldia-Presidència, per sol·licitud d'una tercera part dels membres de la
Corporació o a instància d'entitats, associacions o col·lectius mitjançant
sol·licitud motivada.
3.- Per incoar el procediment de concessió de tots els honors i distincions,
caldrà preparar una biografia detallada de la persona, amb una valoració dels
mèrits que justifiquin la concessió de la distinció corresponent. Si la candidatura
és presentada per iniciativa ciutadana, caldrà comptar amb l’adhesió d’almenys
tres entitats o institucions de reconegut prestigi de la ciutat. En el cas del
procediment de concessió del Títol de Manresà/ana Il·lustre, la biografia
detallada de la persona i la valoració dels mèrits han de ser redactats per part
d’un historiador o especialista reconegut.
Article 20.
1.- La iniciació de l'expedient es farà per Decret de L'Alcalde-president, qui
designarà entre els Regidors, un Instructor, que s'ocuparà de la tramitació de
l'expedient, i un secretari, que serà un funcionari municipal. D'aquest Decret
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se'n donarà compte al Ple de la Corporació Municipal en la propera sessió que
se celebri.
2.- L'instructor practicarà totes les diligències que estimi necessàries per tal
d'investigar els mèrits del proposat, sol·licitant informes i rebent declaració de
quantes persones o representants d'entitats puguin subministrar dades,
antecedents o referències que condueixin a l'esclariment d'aquells. Així mateix
haurà de realitzar totes les accions necessàries tendents a l'acreditació de
l'actitud cívica del proposat.
3.- Acabada la pràctica de totes les diligències acordades, l'instructor formularà
proposta motivada, que passarà a la Comissió Informativa corresponent per tal
que, juntament amb el seu informe, l'elevi a l'Alcaldia Presidència.
4.- L'Alcaldia Presidència, a la vista de l'expedient, podrà acordar l'ampliació de
diligències o acceptar plenament l'informe, i en aquest cas elaborar el dictamen
corresponent per tal de sotmetre'l al Ple de la Corporació per tal que acordi la
resolució que estimi procedent, en la forma que es disposa en aquest
Reglament. En cas d'ampliar-se les diligències, aquestes es faran en el termini
més breu possible, i en cap cas superaran els 30 dies.

Article 21.
La concessió dels honors i distincions que regula aquest Reglament serà
competència del Ple de la Corporació Municipal, requerint-se per a la seva
aprovació l'adopció de l'acord amb el vot favorable o afirmatiu de les dues
terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació
Article 22.
Acordada la concessió dels honors i distincions que recull aquest Reglament,
L'Alcaldia-Presidència assenyalarà el dia, lloc i hora del solemne lliurament de
les distincions a les persones que els han estat concedides.
Article 23.
L'Ajuntament de Manresa podrà privar dels honors i les distincions que són
objecte del present Reglament, qualsevol que sigui la data en què foren
conferides, a les persones que incorrin o hagin incorregut en faltes que
aconsellin aquesta mesura. En aquest cas, la revocació s'haurà d'adoptar
mitjançant la tramitació d'expedient que s'instruirà amb les mateixes
característiques i garanties que el del seu atorgament.

CAPÍTOL V
Del Llibre-Registre de Distincions Honorífiques.
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Article 24.
1.- Un extracte dels acords de la Corporació atorgant qualsevol dels honors
esmentats, haurà d'inscriure's en un Llibre-Registre, que estarà a càrrec del
titular de la Secretaria General de l'Ajuntament.
2.- El Llibre-Registre estarà dividit en tantes seccions com tipus de distincions
es regulen en el present Reglament.
3.- A cadascuna de les seccions anteriors s'hi inscriuran, per ordre cronològic
de concessió, els noms i circumstàncies de cadascuna de les persones
afavorides, la relació de mèrits que varen motivar la concessió i la seva data.
Article 25.
En cas de privar-se a algú de la distinció que se li havia atorgat en el seu
moment, es realitzarà la cancel·lació corresponent de l'assentament en el
Llibre-Registre, qualsevol que sigui la data en què hagués estat conferida.
Disposició Transitòria
Les Medalles de la ciutat, i altres distincions, que hagin estat aprovades amb
anterioritat a l'entrada del present Reglament, però que encara no hagin estat
objecte d'entrega oficial en sessió pública i solemne a l'interessat, es regiran
pel present Reglament, en tot el que no contradiguin aquell en base al qual es
varen concedir.
Disposició Derogatòria.
Es deixa sense efecte el Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de
Manresa, aprovat pel Ple de la Corporació Municipal de 19 d’abril de 1994.
Disposició final.
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop l’Ajuntament l’hagi aprovat
definitivament, s’hagi publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.”
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