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Dimarts, 13 d'agost de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cubelles

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 19 de març de 2013, va aprovar inicialment el Reglament d’atorgament 
d’honors, guardons i distincions de la policia local de Cubelles per unanimitat del membres.

Durant el termini d’exposició publica es van presentar al·legacions, que l’Ajuntament Ple en sessió ordinària del 21 de 
maig de 2013, va resoldre i va acordar aprovar definitivament el Reglament.

En aplicació de l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local, es fa públic el text  
íntegre del Reglament d’atorgament d’honors, guardons i distincions de la policia local de Cubelles per unanimitat del 
membres, als efectes de la seva entrada en vigor.

El text íntegre del Reglament definitivament aprovat es el següent:

"REGLAMENT D’ATORGAMENT D’HONORS, GUARDONS I DISTINCIONS DE LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES.

PREÀMBUL

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals (DOGC núm. 1.469 de 19-07-1991, establia en el seu Títol V, 
Capítol  IV,  article  45,  la  possibilitat  que  s’atorguessin  honors,  distincions  i  recompenses  als  Policies  Locals  en 
determinats supòsits o circumstàncies, disposant que serien els reglaments específics dels cossos de cada Policia Local 
els que regulessin quin seria el seu règim d’atorgament.

En base al  que disposa la  llei  abans  esmentada procedeix  regular  en  quins  supòsits  o  en quines  circumstàncies 
s’atorgaran honors, distincions o recompenses als membres de la Policia Local d’aquest municipi, així com establir en 
concret cada un d’ells.

ARTICLE PRIMER.

Fonaments.

La realització pels membres de la Policia Local de Cubelles d’accions, serveis i mèrits excepcionals, extraordinaris o 
dignes d’ésser reconeguts, així com el manteniment al llarg de la seva vida professional d’una conducta exemplar, podrà 
ser objecte de reconeixement per part de l’Ajuntament mitjançant la concessió de d’honors, guardons, i distincions, que 
constitueixin el reconeixement al mèrit en l’acompliment del deure i la seva concessió en un acte de justícia per qui la 
rebi, un estímul pel Cos del que forma part i un exemple a seguir per tots.

Tot això sense perjudici de les condecoracions, distincions, premis o recompenses que fossin atorgades pel govern de 
Catalunya o d’altres organismes o institucions.

Aquestes recompenses es faran constar a l’expedient personal de l’interessat i podran ser considerades com a mèrit a 
les convocatòries d’accés i promoció.

ARTICLE SEGON.

Tipus de condecoracions policials.

Els membres del Cos de la Policia Local de Cubelles podran ser recompensats amb les següents condecoracions 
policials:

a) Creu al mèrit policial amb distintiu vermell.
b) Creu al mèrit policial amb distintiu blau.
c) Creu al mèrit policial amb distintiu blanc.
d) Medalla de permanència, als vint, vint-i-cinc i trenta anys de servei. C
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L’atorgament de les creus al mèrit policial amb distintiu vermell, blau i blanc, correspondrà al Ple de la Corporació, a 
proposta de l’alcalde/ssa, previ expedient instruït pel Cap de la Policia Local, en el que s’acreditin els mèrits objecte de  
la recompensa.

L’adopció de l’acord requereix la majoria qualificada de les dues terceres parts del  nombre legal  de membres que 
integren la Corporació.

L’atorgament de les medalles de permanència als membres de la policia local de Cubelles correspondrà a l’alcalde/ssa 
a proposta del cap de la Policia Local.

ARTICLE TERCER.

La Creu al mèrit policial amb distintiu vermell podrà ser concedida per recompensar les següents actuacions policials:

a) Es concedirà com a conseqüència d’un acte de servei molt exemplar o extraordinari amb resultat de mort, sempre  
que no s’hagi produït per negligència, imperícia o accident i no afecti al prestigi del cos de la Policia Local de Cubelles.

b) Com a conseqüència d’un acte de servei molt exemplar o extraordinari amb resultat de mutilacions o ferides greus 
que derivin en una incapacitat total, amb les condicions fixades a l’apartat anterior.

c) Tenir una actuació molt exemplar i extraordinària que representi un gran risc, o extraordinàriament remarcable pel  
compliment  de serveis de reconeguda importància,  relacionats  amb la protecció dels  drets,  llibertats i  la seguretat 
ciutadana, de la qual derivi prestigi per al cos de la Policia local de Cubelles.

ARTICLE QUART.

La Creu al mèrit policial amb distintiu blau podrà ser concedida per recompensar les següents actuacions policials:

a) Com a conseqüència d’un acte de servei molt exemplar o extraordinari amb resultat de mutilació o ferides greus de 
les quals no es derivi una incapacitat total, sempre que no s’hagi produït per negligència, imperícia o accident i no afecti 
al prestigi del cos de la Policia Local de Cubelles.

b)  Tenir  una actuació molt  exemplar  o que representi  un gran risc,  o remarcable pel  compliment  de serveis  o  de 
reconeguda importància pel seu interès i eficàcia, de la qual derivi prestigi per al cos de la Policia Local de Cubelles.

ARTICLE CINQUÈ.

La Creu al mèrit policial amb distintiu blanc podrà ser concedida per recompensar les següents actuacions policials:

a) Resultar lesionat com a conseqüència d’un acte de servei abnegat de reconegut valor, sempre que no hagi existit 
imprudència, imperícia o sigui cas fortuït.

b) Haver realitzat amb risc o perill personal actuacions abnegades de reconegut valor que acreditin un mèrit per a la 
Policia Local de Cubelles.

c) Destacar en el compliment de les seves obligacions professionals que comportin prestigi per al cos de la Policia Local 
de Cubelles.

ARTICLE SISÉ.

Medalla de permanència.

La Medalla de permanència, de color coure, serà concedida als membres de la policia local de Cubelles, en actiu, per tal 
de reconèixer l’antiguitat i serveis prestats en la policia local de Cubelles o un altre cos policial, i hagin evidenciat una 
constant entrega i dedicació en el compliment dels deures de la seva ocupació o càrrec.

Constarà de tres tipus:

a) 1a. Categoria (distintiu vermell): 30 anys de servei.
b) 2a. Categoria (distintiu blau): 25 anys de servei.
c) 3a. Categoria (distintiu verd): 20 anys de servei. C
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ARTICLE SETÈ.

Concessió especial de condecoracions.

Les condecoracions previstes als articles tercer, quart i cinquè, també es podran concedir a membres d’altres cossos de 
policia que es destaquin en el desenvolupament de la seva activitat en el nostre municipi, sempre que concorrin els 
requisits esmentats en els anteriors articles.

Les persones físiques, que sense pertànyer a cap cos policial, i s’hagin distingit notablement per actuacions meritòries 
de col·laboració i/o ajuda a la policia, podran ser condecorades amb la medalla al mèrit civil, sempre que concorrin els 
requisits esmentats en els anteriors articles.

En el cas que el condecorat no pertanyi a cap cos policial, en el anvers de la medalla constarà la inscripció "AL MÈRIT 
CIVIL".

ARTICLE VUITÈ.

Felicitacions.

Els membres de la Policia Local de Cubelles poden ser felicitats per recompensar les actuacions que es considerin 
meritòries quan no concorrin els requisits establerts pera l’atorgament de medalles.

Podran ser públiques, tenint difusió general, o privades, amb efecte limitat a l’estricta satisfacció personal de l’interessat.  
El caràcter públic o privat vindrà determinat per la importància dels fets que motivin la distinció. La felicitació pública 
s’aplicarà a les actuacions de major transcendència.

Podran ser individuals o col·lectives, en funció de l’autoria de les accions meritòries. En qualsevol cas sempre es faran 
per escrit i seran concedides per l’alcalde/ssa, a proposta del cap de la Policia Local. Al titular de la felicitació, juntament 
amb aquesta, se li lliurarà un Diploma en el qual consti l’acord de concessió i el motiu de la mateixa.

El format de les felicitacions serà el que consta a l’Annex 2 del present Reglament.

ARTICLE NOVÈ.

Plaques.

La placa es lliurarà als membres del Cos que s’hagin jubilat per complir l’edat reglamentària en l’any natural de la seva 
concessió.

Existirà l’anomenada placa "d’homenatge i col·laboració" que s’atorgarà a les persones físiques o jurídiques o entitats 
que, sense pertànyer al Cos de la Policia Local de Cubelles, s’hagin distingit notablement per actuacions meritòries de 
col·laboració i/o ajuda a la policia.

ARTICLE DESÈ.

Imposicions.

L’acte de lliurament o d’imposició dels guardons contemplats al present Reglament es farà amb la rellevància pública i 
social adequada, preferentment durant la festivitat del Patró del Cos de la Policia Local de Cubelles.

ARTICLE ONZÈ.

Llibre Registre.

La Prefectura de la Policia Local comunicarà al responsable del Registre General d’honors i distincions de l’Ajuntament 
de Cubelles la concessió dels honors, guardons, distincions, felicitacions i plaques concedides d’acord amb el present 
Reglament per tal que siguin inscrites en el mateix.

ARTICLE DOTZÈ.

Pèrdua de les distincions.
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En el cas que alguna de les persones distingides amb una recompensa o distinció cometi algun acte contrari a la dignitat 
individual o social, se’l privarà dels respectius honors, guardó o felicitació després d’instruït el corresponent expedient 
contradictori, incoat d’ofici o a instància de part que justifiqui la causa, o causes, que el fonamentin.

L’adopció de l’acord requereix la majoria qualificada de les dues terceres parts del  nombre legal  de membres que 
integren la Corporació.

ARTICLE TRETZÈ.

Retribucions econòmiques.

No es preveu cap tipus de retribució econòmica, fruit de l’atorgament d’honors, guardons i distincions als membres de la 
Policia Local.

ARTICLE CATORZÈ.

Ús de les condecoracions.

Els condecorats podran exhibir en actes oficials o solemnes, o en qualsevol altre classe d’actes que el protocol ho 
assenyali, si vesteixen d’uniforme, la condecoració o condecoracions respectives, a la part superior esquerra, sobre el 
cor.

Tanmateix, també quan els guardonats vesteixin l’uniforme reglamentari, poden dur el corresponent passador de diari 
format per una tireta de 5 mm per 30 mm del color corresponent a la classe de la condecoració o condecoracions que  
tingui concedides.

A tots els condecorats amb les recompenses contemplades en aquest Reglament se’ls lliurarà un diploma acreditatiu o 
testimoni en qual constarà el corresponent acord de concessió.

ANNEX 1

Format de les Creus al mèrit policial.

Les Creus al Mèrit Policial en el seu anvers contindran l’escut de l’Ajuntament de Cubelles i la inscripció "AL MÈRIT 
POLICIAL".

Les  Medalles  de  Permanència  tindran  al  seu  anvers  l’escut  de  l’Ajuntament  de  Cubelles  i  la  inscripció  "A  LA 
CONSTÀNCIA".

Les medalles concedides a persones que no pertanyin a cap cos policial tindran en el seu anvers l’escut de l’Ajuntament 
de Cubelles i la inscripció "AL MÈRIT CIVIL".

Les condecoracions aniran subjectes a una cinta, indicador de la classe i categoria:

Mèrit Policial.

- Creu amb distintiu vermell: Cinta de color vermell i blanc.
- Creu amb distintiu blau: Cinta de color blau i blanc.
- Creu amb distintiu blanc: Cinta de color verd i blanc.

Permanència.

- Medalla als 30 anys de servei: Cinta de color vermell.
- Medalla als 25 anys de servei: Cinta de color blau.
- Medalla als 20 anys de servei: Cinta de color verd.

Al mèrit civil.

- Medalla de coure amb una cinta de color blau i blanc. C
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El passador tindrà format d’una tireta de 5 mm per 30 mm del color corresponent en funció de la condecoració que es 
tingui concedida.

ANNEX 2

Format de les felicitacions.

ANNEX 1

Creus al Mèrit Policial

30 ANYS ANVERS

25 ANYS ANVERS

20 ANYS ANVERS

ANNEX 1

Medalles de Permanència
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30 ANYS ANVERS

25 ANYS ANVERS

20 ANYS ANVERS

ANNEX 1

Medalla al mèrit civil

ANVERS C
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Es fa constar que contra el present Reglament es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de conformitat amb el que preveuen els arts. 10 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Cubelles, 11 de juliol de 2013
L’alcaldessa, Mònica Miquel i Serdà
En dono fe, la secretària general, Carme López Feliu i Font

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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