
 

  

 

REGLAMENT DE DISTINCIONS DE L´AJUNTAMENT DE GIRONA 

Article 1r.-Objecte del Reglament 

L’Ajuntament, d’acord amb allò que estableixen els articles 189 i 191 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals de 28 novembre de 1986, regula amb el present Reglament especial la 
concessió d’unes determinades distincions que poden ser atorgades per la 
corporació en reconeixement al servei a la ciutat de persones, entitats, 
associacions i col·lectius ciutadans. 

Article 2n.-Classificació de les distincions 

Distinció ATHENEA. Institucions 
Consistirà en una reproducció amb elements d’or d’una rajola de les que foren 
dissenyades per l’arquitecte gironí Rafael Masó per a la façana de l‘edifici que 
acollia la societat ATHENEA que fou seu d’una brillant activitat cultural de la 
ciutat, i s’atorgarà al col·lectiu, organisme o institució que per la seva 
trajectòria i la seva vinculació a la ciutat s’hagi distingit per fer una aportació 
renovadora o d’impuls de la personalitat de Girona. 

Distinció ATHENEA. Persones 
Consistirà en una reproducció en plata de la figura "Eva" de Fidel Aguilar, de 
la mateixa mida que l’original en marbre, i s’atorgarà a la persona que s’hagi 
distingit per la seva aportació a la vida cultural i/o artística de la ciutat. 

Distinció "CIUTADANIA" 
Consistirà en un exemplar d’una edició facsímil personalitzada de l’edició de 
l’any 1933 del llibre "Breviari de Ciutadania" de Carles Rahola, i s’atorgarà a 
aquella persona que per la seva trajectòria hagi establert un compromís cívic 
amb Girona, o que hagi realitzat alguna acció o adoptat alguna actitud 
exemplars per a la col·lectivitat. 

Guardó CARLEMANY 
Consistirà en una reproducció reduïda en plata de la cadira anomenada de 
Carlemany, que es conserva a la Catedral de Girona, i s’atorgarà a la persona, 
col·lectiu o institució que s’hagi distingit per la rehabilitació del barri vell i/o 
per la preservació del patrimoni cultural i natural de la ciutat. 

Article 3r.-Òrgan col·lectiu competent per a l’atorgament: 

La iniciativa per a la proposta de concessió de qualsevol de les distincions que 
estableix aquest Reglament correspondrà a l’Alcaldia, la Comissió de Govern o 
el Ple. En els dos primers casos caldrà l’audiència i la consulta a la Junta de 
Portaveus, la qual haurà de ser informada amb suficient antelació de les 
diferents propostes de concessió de qualsevol de les distincions que hagin 
d’anar al Ple. 

També podran fer propostes entitats, associacions o col·lectius ciutadans, que 
hauran de ser acceptades per la Comissió de Govern i la Junta de Portaveus 
abans de ser elevades al Ple de la corporació. 



La proposta haurà de ser argumentada i hi hauran de constar les apreciacions i 
consideracions del mèrits i la conseqüent determinació de la categoria o classe 
de distinció que li hagi de se atorgada. 

Per concedir qualsevol de les esmentades distincions caldrà que, prèviament, 
l’àrea corresponent instrueixi un expedient en què hi constin els mèrits de la 
persona, entitat, associació o col·lectiu ciutadà objecte de consideració i totes 
les dades que tinguin rellevància per acreditar suficientment la distinció que es 
proposa al PLE. 

La concessió l’haurà d’acordar el Ple de la corporació amb el vot favorable 
d’almenys les dues terceres parts del nombre dels seus membres. 

Article 4t.- Del seu caràcter honorífic 

D’acord amb l’article 189 del ROF, la finalitat dels guardons són l’expressió de 
gratitud de la ciutat per a reconeixement d’especials mereixements, beneficis 
assenyalats o serveis extraordinaris i tenen, per tant, naturalesa de distinció 
exclusivament honorífica. 

Les distincions es concedeixen per a tota la vida. Els hereus directes de la 
persona guardonada podran conservar-les com a part de l’herència moral del 
causant, però no podran ser objecte de tràfic mercantil. 

Les persones jurídiques, agrupacions o entitats, conservaran les distincions 
concedides a perpetuïtat, però en cas d’extinció o dissolució, les hauran de 
tornar a l´ Ajuntament i no podran computar-les com a part dels bens de la 
societat. 

Article 5è.-Registre 

La Secretaria General de la corporació establirà i mantindrà un registre 
permanent de totes les distincions atorgades i consignarà, en seccions 
separades per a cadascuna, i per ordre cronològic, el s acords de concessió, les 
dades, els titulars, els motius de l’atorgament, el lloc i l’acte en què va tenir 
lloc la concessió i, en general, totes aquelles dades que siguin d’utilitat per a la 
memòria de la ciutat. El registre recollirà també la transmissió de les 
distincions que es produeixin a l’empara d’allò que preveu el paràgraf segon de 
l’article 4rt. D’aquest Reglament. 

Article 6è. Lliurament 

L’alcalde, com a representant legal de l´ Ajuntament, lliurarà les distincions als 
guardonats en un acte públic al Saló de Sessions de la forma que el mateix Ple 
de la corporació disposi en el moment de pendre l’acord de concessió. 

Article 7è. Excepcions i prohibicions 

No podran adoptar-se acords que atorguin els honors i distincions que preveu 
aquest Reglament a aquelles persones que ocupin càrrecs d’elecció o de lliure 
designació en l’Administració de l’Estat, de la Generalitat o de l’Administració 
local i d’organismes o empreses dependents d’aquells. 

Article 8è. Aplicació 



El present Reglament entrarà en vigor a partir de la data de publicació del text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, un cop produïda l’aprovació 
definitiva. 

Disposició final 

L’aprovació d’aquest Reglament anul·la i deixa sense efecte les anteriors 
disposicions o acords que , en matèria de distincions hagi adoptat la corporació 
municipal i, en especial els acords plenaris de 7 de juny de 1940, de creació de 
les Medalles de la Ciutat, i de 8 de juliol de 1966, de creació de la "Placa de los 
Veros". 

   

  

 

  

 
 
 

   

  

 

   

 

  

 

   

   

  

   

  

 
 

  

   

  

   

   

   

   

   



 


