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Divendres, 12 de desembre de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

ANUNCI

El ple de la Corporació en sessió de data 27 de novembre de 2014 va adoptar l'acord d'aprovar la modificació del 
Reglament Intern de la Policia Local de Santa Eulàlia de Ronçana.

Es sotmet a informació pública per termini d'un mes, termini durant el qual es podran presentar al·legacions.

Annex: Articles modificats:

Secció 5a. Distincions i condecoracions

Article 129

1.- És objecte del present capítol l'establiment i normalització de les distincions i condecoracions a què puguin fer-se 
mereixedors els components del Cos de la Policia Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana a través de la seva relació de 
servei. La realització pels membres de la Policia Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana d'actes destacats durant la 
prestació del servei, així com el manteniment al llarg de la vida professional d'una conducta exemplar i una actuació 
meritòria, destacant la seva dedicació, constància i exemplaritat, podran ser objecte de l'adequada distinció.

2.- S'estableix el següent règim de recompenses:

a) Felicitació personal, pública o privada.
b) Medalla a la Permanència.
c) Medalla al Mèrit Policial.

3.- Aquestes distincions poden ser considerades com a mèrit en les convocatòries d'ascens, concursos i oposicions.

Article 130

1.- Les felicitacions tenen per objecte premiar les actuacions d'aquell personal de la Policia Municipal que destaquin 
notòriament del nivell normal en el compliment del servei o que, pel risc que aquestes actuacions comporten o per 
l'eficàcia dels resultats, s'han de considerar meritòries.

2.- Les felicitacions s'han de fer per escrit i poden ser públiques o privades. La felicitació privada l'atorga la Prefectura 
del cos i/o el Regidor delegat. La felicitació pública correspon que l'atorgui l'alcalde de la Corporació. En els dos cassos 
es faran constar a l'expedient personal de l'afectat.

Article 131

1.- La Medalla a la Permanència serà atorgada pel Ple Municipal i podrà ser de tres categories: bronze, argent i or, i el 
seu atorgament es regirà pels següents criteris:

a) Medalla de bronze als 20 anys de prestar servei als ciutadans de Santa Eulàlia de Ronçana.
b) Medalla d'argent als 25 anys de prestar servei als ciutadans de Santa Eulàlia de Ronçana.
c) Medalla d'or als 30 anys de prestar servei als ciutadans de Santa Eulàlia de Ronçana.

2.-  Aquestes  distincions  no  comporten  cap  compensació  econòmica i  seran  considerades  com  a  mèrit  en  les 
convocatòries d'ascens, concursos i oposicions.

3.- El disseny de la medalla serà el mateix per a les tres categories i consistirà en un disc de bronze, de plata o daurat, 
de 41 mm. de diàmetre i de 2 mm. de gruix, a l'anvers del qual hi figurarà tant sols l'escut de Santa Eulàlia de Ronçana i  
el  nom de la  població.  Un vorell  ornat  tancarà  circularment  el  camp.  Al  revers  portarà  la  següent  inscripció:  "EN 
RECONEIXEMENT PELS (20, 25 o 30) ANYS DE PERMANÈNCIA AL COS DE POLICIA". La medalla anirà penjada 
d'una cinta de color verd.

4.- El titular de la medalla podrà usar-la al costat dret de l'uniforme reglamentari en tots aquells actes oficials.
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5.- La medalla anirà acompanyada d'un passador metàl·lic amb una cinta de color verd que contindrà el nombre d'anys 
de permanència en xifres romanes (XX, XXV o XXX), per a ser usat en la camisa de l'uniforme de diari.

Article 132

1.- La Medalla al Mèrit Policial amb distintiu vermell serà atorgada pel Ple Municipal.

2.- Aquesta medalla recompensarà els actes, serveis i activitats dels membres de la Policia Municipal que, per la seva 
transcendència  social,  mèrit  i  exemplaritat,  acreditin  els  valors  de  ciutadania,  heroïcitat,  servei  i  exemplaritat.  Es 
concedirà a títol individual per recompensar les següents actuacions policials:

a) Com a conseqüència d'un acte de servei amb resultat de mort, mutilació o ferides greus, sempre que no s'hagi produït 
per negligència,  imperícia o accident  i  no afecti  el  prestigi  del  cos.  En cas de que hi  hagi  resultat  de mort,  seran 
beneficiaris de la condecoració el cònjuge supervivent o els hereus legítims.

b) Tenir  una  actuació exemplar  i  extraordinària  o que representi  un risc  remarcable pel  compliment  de serveis  de 
reconeguda importància, de la qual derivi prestigi per al cos de la Policia Municipal i per l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana.

c) Per  serveis  especials  prestats  o  per  una  trajectòria  de  notòria  rellevància  i  lleialtat  institucional,  amb  especial 
dedicació i entrega en el compliment de les seves funcions.

3.- Aquesta distinció  no comporta cap compensació econòmica i serà considerada com a mèrit en les convocatòries 
d'ascens, concursos i oposicions.

4.- La Medalla d'or al Mèrit Policial també es podrà concedir als membres d'altres cossos policials, amb els mateixos 
requisits i sense retribució econòmica. En aquest cas, el distintiu serà de color blau.

5.- El disseny de la medalla consistirà en un disc d'aurat de 41 mm. de diàmetre i de 2 mm. de gruix, a l'anvers del qual 
hi figurarà l'escut de Santa Eulàlia de Ronçana coronat pel nom de la població i a sota l'inscripció: AL MÈRIT POLICIAL.  
Un vorell ornat tancarà circularment el camp. Al revers portarà l'escut de pit de la Policia Municipal. La medalla anirà 
penjada d'una cinta de color vermell ribetejada pels dos costats en verd.

6.- El titular de la medalla podrà usar-la al costat dret de l'uniforme reglamentari en tots aquells actes oficials.

7.- La medalla anirà acompanyada d'un passador metàl·lic amb una cinta de color vermell ribetejada pels dos costats en 
verd, per a ser usat en la camisa de l'uniforme de diari.

Article 133

1.- Procediment de l'atorgament.

La concessió de les condecoracions haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació mitjançant informe del Cap de la 
policia Municipal i a proposta de la Comissió Informativa o de l'Alcaldia. L'acord del ple serà notificat al cap de la policia i  
al funcionari que hagi de rebre la condecoració, i es farà constar a l'expedient personal de l'afectat.

Article 134

1.- Registre i revocació de les distincions.

El  departament  de RRHH de la Corporació durà un registre de les condecoracions concedides amb la  numeració 
correlativa. Les felicitacions i condecoracions seran anotades a l'expedient personal de l'interessat

2.- En el cas que algun condecorat amb la Medalla al Mèrit Policial cometi algun acte contrari a la dignitat individual,  
professional o social, se li revocarà la concessió, previ incoació, d'ofici o a instancia de part, d'un expedient contradictori. 
L'acord definitiu l'ha d'adoptar  el  Ple de l'Ajuntament  i  comportarà la supressió del  nom del  condecorat  en el  llibre 
registre abans esmentat i la prohibició d'utilització publica de la medalla.

Article 135

1.- Membres honoraris

Els membres del cos de la Policia Local que durant la seva trajectòria professional hagin destacat de forma meritòria  
podran ser distingits, en arribar la seva jubilació, amb la concessió del títol de membre honorari del cos, amb categoria 
superior a la que tinguin, amb efectes honorífics.
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2.- També podrà atorgar-se aquesta distinció excepcionalment a ciutadans que per la seva relació continuada i sempre 
meritòria amb el cos, o la seva col·laboració en fets rellevants, en resultin mereixedors.

3.- La condició de membre honorari s'atorgarà per mitjà d'un acord Ple de la Corporació mitjançant informe del Cap de la 
Policia Local i proposta de la Comissió Informativa o de l'Alcaldia.

Santa Eulàlia de Ronçana, 1 de desembre de 2014
L'alcalde, Joaquim Brustenga i Etxauri

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