
 
 
 
REGLAMENT DE DISTINCIONS DE L´AJUNTAMENT DE SANTA EULALIA DE 
RONÇANA 
 
 
CAPÍTOL I. LA DISTINCIÓ MUNICIPAL 
 
Article 1. L’objecte d’aquest Reglament és la regulació de la concessió d’una distinció 
per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a aquelles persones físiques o jurídiques 
que per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics honorin el 
poble, tal com preveu l’article 189 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 
 
Article 2. La distinció que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana podrà conferir per 
premiar especials mereixements o serveis extraordinaris prestats a el poble serà la creu 
de Santa Eulàlia 
 
Article 3. La distinció esmentada en l’article anterior serà merament honorífica, sense 
que pugui atorgar cap dret econòmic ni administratiu. 
 
 
CAPÍTOL II. DE LA CREU DE SANTA EULÀLIA 
 
Article 4. La creu de Santa Eulàlia es concedirà com a reconeixement i agraïment del 
poble envers persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d’activitats que 
hagin tingut un extraordinari relleu i transcendència d’enaltiment del poble o de servei i 
de dedicació al progrés i  benestar de la seva població, amb ampli ressò més enllà de 
l’àmbit Santaeulalienc 
 
Així mateix es concedirà com a reconeixement i agraïment del poble envers persones 
físiques o jurídiques que hagin destacat molt especialment en el treball envers 
l’associacionisme ciutadà i les manifestacions culturals, esportives, cíviques, 
econòmiques i socials. 
 
Article 5. En la creu hi haurà de figurar obligatòriament l’escut del municipi, la menció 
que es tracta de la creu de Santa Eulàlia, el nom de la persona guardonada i la data 
d’atorgament.  
 
Article 6. Els guardonats podran lluir una reproducció de la creu a la solapa o lloc 
similar. En cas que es tracti de persones jurídiques, ho podran fer constar en el seu 
anagrama i en qualsevol eina de difusió de les seves activitats. 
 
Article 7. La persona física a qui sigui atorgada la creu de Santa Eulàlia tindrà el 
tractament de Santaeulalienc  o Santaeulalienca  Il·lustre. 
 
 
 



 
 
CAPÍTOL III. DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA CRE U DE 
SANTA EULÀLIA 
 
Article 8. La concessió de la creu de Santa Eulàlia, l’acordarà la corporació municipal, 
amb el vot favorable de la majoria absoluta, a proposta de l’Alcaldia i fet prèviament 
l’expedient en el qual hauran de quedar acreditats els mereixements que justifiquin 
aquests honors. 
 
Article 9. El procediment s’iniciarà per acord de la Comissió Informativa la qual 
designarà un instructor de l’expedient. Actuarà com a secretari de l’expedient el que ho 
sigui de l’Ajuntament o persona en qui delegui.  
 
Article 10. Quan motius d’urgència així ho demanin, l’expedient es podrà substituir per 
un escrit raonat de l’Alcaldia. 
 
Article 11. Els atributs i la documentació vinculats a la distinció atorgada es lliuraran 
als guardonats per l'Ajuntament en acte públic d’homenatge o en la forma que el Ple 
disposi en prendre l’acord de concessió. 
 
 
CAPÍTOL IV. DEL LLIBRE REGISTRE D’HONORS I DISTINCI ONS 
 
Article 12. S’haurà d’inscriure en un llibre registre, que es trobarà a càrrec del titular de 
la Secretaria de l’Ajuntament, un extracte dels acords de la corporació atorgant la 
distinció esmentada.  
 
Article 13. En el llibre registre s’inscriuran, per ordre cronològic de concessió, els noms 
i les circumstàncies personals de cada una de les persones honorades, la relació de 
mèrits que varen motivar la concessió, la data d’aquesta concessió i, si escau, la de la 
seva mort. 
 
 
 


