
REGLAMENT D’HONORS 

REGLAMENT  D’HONORS  I  DISTINCIONS  DE  L’EXCEL∙LENTÍSSIM 
AJUNTAMENT DE BINISSALEM 

Art.1.–Objecte. 

D’acord  amb  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local, 
aquesta corporació reglamenta el procediment que s’haurà de seguir per concedir honors 
i distincions a aquelles persones, entitats o institucions que ho consideri adient, sempre 
dins de l’àmbit de la seva competència i facultats. 

Art.2. Categories. 

Els  honors  i  distincions  que  aquest  Ajuntament  podrà  atorgar  seran  els  següents  per 
ordre d’importància: 

a)  Fill/Filla Il∙lustre de la Vila de Binissalem. 
b)  Fill Adoptiu/Filla Adoptiva de la Vila de Binissalem. 
c)  Medalla de la Vila de Binissalem. 
d)  Dedicació d’una via pública. 

Art.3. Sobre els Fills/ Filles Il∙lustres de la Vila de Binissalem. 

És la major ordre i distinció que proclama l’Excel∙lentíssim Ajuntament de Binissalem. 
Podrà  recaure  en  aquella  persona,  natural  de  Binissalem,  que  hagi  desenvolupat  en 
qualsevol aspecte de  l’activitat humana una  tasca excepcional dins o  fora de  la  nostra 
vila i que el seu nom o la seva obra siguin reconeguts nacional o internacionalment 

Art.4. Sobre els Fills Adoptius/ Filles Adoptives de la Vila de Binissalem. 

Podran ser declarats Fills Adoptius/ Filles Adoptives de la Vila de Binissalem aquelles 
persones que sense ésser naturals de Binissalem, hagin desenvolupat una tasca comuna i 
exemplar  en  benefici  de  la  nostra  Vila,  independentment  del  seu  lloc  habitual  de 
residència. 

Art.5. Sobre la Medalla de la Vila de Binissalem.



La  Medalla  de  la  Vila  de  Binissalem  podrà  ser  concedida,  de  manera  individual  o 
col∙lectiva, en les seves categories d’or, argent o bronze. 

La  Medalla  portarà  en  el  seu  anvers  l’escut  del  municipi  amb  la  inscripció  << 
Ajuntament  de  Binissalem.  Medalla  de  la  Vila>>.  En  el  seu  revers,  hi  figurarà  la 
inscripció << El municipi de Binissalem, del seu Ajuntament a ...>> 

La  concessió  de  la medalla  s’efectuarà  per  premiar  una  acció  o  un  acte  realitzats  per 
qualsevol persona natural o  jurídica que redundi en benefici del municipi o que tingui 
una especial ressonància i mèrit fora de la vila. 

Serà  concedida  la  medalla  d’or  a  aquelles  persones  que,  reunint  les  condicions 
detallades en el paràgraf anterior, hagin realitzat una acció o acte meritori,  la memòria 
del qual resulti imperible per la seva permanència física o pels seus efectes continuats. 

Es  concedirà  la  medalla  d’argent  en  aquells  casos  en  què  l’acte  o  acció,  meritòria  i 
concreta,  redundi  en  benefici  de  la  vila  o  dels  seus  ciutadans,  però  la  importància  o 
permanència dels quals sigui menor o d’inferior durada. 

Serà  concedida  la  medalla  de  bronze  per  premiar  actes  o  accions  que  hagin  realitzat 
persones naturals de Binissalem o que hi resideixin, però que la ressonància o el profit 
dels  quals  hagi  tingut  lloc  fora  del  terme municipal  de  la  nostra  vila.  És  a  dir,  seran 
premiades aquelles accions excepcionals amb projecció exterior. 

Article 6. Dedicació d’una Via Pública de la Vila. 

El  Ple  de  la  Corporació  podrà  designar  una  via  pública,  complex  urbà  o  instal∙lació 
municipal amb el nom d’una persona vinculada al poble, reconeixent mèrits especials o 
serveis extraordinaris. 

Article 7. Sobre els expedients. 

Qualsevol  entitat  o  corporació,  com  també  qualsevol  regidor  o  un  grup  de  regidors 
d’aquest Ajuntament, podran formular proposta raonada d’incoació d’expedient per a la 
proclamació  de  fill/a    il∙lustre,  fill/a  adoptiu/va,  medalla  de  la  Vila  de  Binissalem  i 
dedicació d’una via pública. 

L’acord d’incoació d’expedient a què  s’ha  fet  referència en  l’article anterior haurà de 
ser  adoptat,  perquè  sigui  vàlid,  per  la  majoria  absoluta  legal  dels  membres  de  la 
corporació. 
Així  mateix,  l’acord  haurà  d’incloure  el  nomenament  d’un  regidor  que  actuarà  de 
ponent  i d’un altre regidor que actuarà de fiscal. També es podrà designar per part del 
Ple un assistent de la ponència que no necessàriament sigui regidor.



Actuarà  de  secretari  el  de  la  corporació  o  el  funcionari  d’aquesta  corporació  en  qui 
delegui aquesta funció. 

El ponent haurà de recopilar tots els mèrits que reuneixi la persona o l’entitat proposada 
així com els oportuns justificants. Amb aquesta finalitat podran col∙laborar, a petició del 
ponent, totes aquelles persones o entitats que estiguin capacitades. 

El  fiscal  formularà,  si  pertoca,  oposicions  o  objeccions  a  la  persona  o  a  l’entitat 
proposades, que hauran d’estar degudament  justificats,  i  recaptarà  informació de  totes 
aquelles persones que consideri adient. 

Per  tal  que  puguin  presentarse  en  l’expedient  incoat  tots  els  possibles  interessats, 
s’haurà de donar el màxim de publicitat a l’inici de l’esmentat expedient i es publicaran 
anuncis en el butlletí oficial de la Comunitat Autònoma i en els mitjans de comunicació 
local i de la CAIB. 

El ponent o,  si  s’escau, el  fiscal estaran obligats a prendre declaració a  totes aquelles 
persones o entitats que així ho sol∙licitin. 

Conclosos  els  treballs  del  ponent  i  del  fiscal,  tots  dos  lliuraran  les  seves  propostes 
definitives al Sr. Batle,  amb un  informe detallat  i  raonat d’aquestes propostes  i de  les 
seves actuacions. 

L’expedient conclòs serà elevat al Ple de l’Ajuntament i haurà de romandre a disposició 
dels  regidors  almenys  10  dies  abans  de  realitzar  la  sessió  plenària  en  la  qual  s’hagi 
d’adoptar la resolució definitiva. 

Per  adoptar  un  acord  definitiu,  el  Ple  de  l’Ajuntament  haurà  de  reunirse  en  sessió 
especial extraordinària sense que s’hi pugui tractar cap altre assumpte. 
L’acord de proclamació de fill/a il∙lustre o fill/a adoptiu/va, haurà de ser adoptat, perquè 
sigui vàlid, per una majoria de sis setenes parts dels membres de la corporació. 
L’acord de concessió de la medalla de la vila de Binissalem, i de la dedicació d’una via 
pública, perquè sigui vàlid, haurà de ser adoptat per una majoria de dues terceres parts 
dels membres de la corporació. 

La  votació,  que  només  es  farà  si  no  existeix  acord  unànime,  haurà  de  ser  secreta  i 
mitjançant paperetes, que seran facilitades amb aquesta finalitat. 

Adoptat l’acord definitiu de proclamació de fill il∙lustre, o de fill adoptiu, o de concessió 
de la medalla de la vila de Binissalem, o de dedicació d’una via pública, s’haurà de fixar 
la data de realització de l’acte públic en el qual es proclamarà o es concedirà l’honor o 
distinció acordats. 

Article 8. Sobre la cerimònia.



La proclamació de les distincions o honors esmentats comportarà un acte públic, que es 
durà  a  terme  en  la Sala  de  sessions  de  la Corporació  o  al  local  que  es  consideri més 
adient.  L’acte  es  realitzarà  baix  la  presidència  del  Sr.  Batle,  amb  assistència  dels 
membres de  la Corporació,  familiars de  la persona homenatjada, membres de  l’entitat 
distingida, autoritats locals i públic en general. 

A  l’acte es  llegiran tots els mèrits contrets per  la persona o entitat distingida,  i  la seva 
biografia  si  es  coneix.  Es  descobrirà  el  retrar  del  Fill/Filla  Il∙lustre  proclamat,  que 
quedarà exposat en la sala de fills il∙lustres d’aquest Ajuntament; les despeses del retrat 
serà a càrrec de  l’Ajuntament,  llevat que els  familiars o coneguts del distingit  tenguin 
interès en oferirlo a l’Ajuntament. 

Si  es  concedeixen  els  honors  de  la  Medalla  de  la  Vila  de  Binissalem  o  Fill/  Filla 
adoptiu/va, es lliurarà una placa commemorativa i justificativa de la distinció obtinguda. 
En el cas de  la dedicació d’una via pública, es descobrirà una placa amb el nom de  la 
persona  distingida  a  un  lloc  visible  de  la  via  pública,  complex  urbà  o  instal∙lació 
municipal. 

Article 9. Disposicions Finals 

Si  l’Ajuntament no adopta un acord definitiu en el termini de sis mesos a comptar des 
de la data d’adopció de l’acord d’incoació de l’expedient de concessió de la Medalla de 
la Vila de Binissalem, o dedicació d’una via pública s’entendrà que n’ha desistit. 

Els honorats amb la proclamació de Fill/a Il∙lustre o Fill/a Adoptiu/va els habilitarà per 
a funcions representatives fora de la demarcació territorial municipal. 
En cap cas s’atorgaran facultats per  intervenir en el govern o administració de l’entitat 
municipal. 

Quan  els  honors  o  les  distincions  recaiguin  en  favor  de  persones  de  nacionalitat 
estrangera, es sol∙licitarà  l’autorització expressa que ha de concedir el Ministeri de  les 
Administracions Públiques, amb l’informe previ del Ministeri d’Afers Exteriors. 

Per  tot  allò  no  previst  en  aquest  reglament  es  tindran  en  compte  les  legislacions 
aplicables  i  les  disposicions  d’aquest  Ajuntament  pel  que  fa  a  la  seva  disposició  o 
interpretació.


