Dimecres, 29 d'abril de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
ANUNCI
La comissió de competències delegades del Ple en sessió ordinària de 22 de juliol de 2014, va aprovar inicialment el
Reglament de distincions de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet. Atès que durant el termini d'exposició pública no es van
presentar al·legacions, en compliment de l'esmentat acord de la comissió de competències del Ple, mitjançant Resolució
del Tinent d'Alcaldia de l'àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, número 002002/2015 de 5 de març de 2015, es va
declarar elevada a definitiva l'aprovació inicial.
En aplicació de l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es fa públic el text
íntegre del Reglament de Distincions de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet, als efectes de la seva entrada en vigor.
El text íntegre del reglament aprovat definitivament és el següent:
"REGLAMENT DE DISTINCIONS DE LA GUARDIA URBANA DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El vigent Reglament de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, en el marc de l'article 45 de la Llei 16/1991, de
10 de juliol, de Policies Locals de Catalunya, regula al Títol VI els Honors i Distincions de la Guardia Urbana. Aquesta
norma es d'aplicació exclusiva als membres de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat. A la nostra Ciutat,
determinades conductes o serveis meritoris en matèria de seguretat i protecció, realitzades per ciutadans, associacions,
empreses, entitats publiques o privades, o membres d'altres cossos i forces de seguretat, no troben reconeixement
institucional en el marc del referit Reglament. Es per això que a l'empara de la Llei 16/1991, de 10 de juliol (article 45) i
del R. D. 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats
Locals (articles del 186 al 190), el present Reglament de Distincions de la Guardia Urbana de l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat te per finalitat regular les conductes, situacions, requisits i procediments per tal de reconèixer i
distingir tant els membres de la Guardia Urbana com els ciutadans, associacions, empreses, entitats publiques o
privades, o membres d'altres cossos i forces de seguretat que assoleixin els mèrits susceptibles de distinció, d'acord
amb les determinacions d'aquest Reglament.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

1.1.- Aquest Reglament regula el procediment i els requisits per a la concessió de les distincions que podrà atorgar
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat de Llobregat per tal de premiar els/les funcionaris/es del Cos de la Guàrdia
Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, d'altres Forces i Cossos de Seguretat, així com a aquelles persones, entitats,
empreses i institucions, públiques o privades que, d'acord amb els criteris establerts al present Reglament, siguin
mereixedores d'aquest reconeixement.
1.2.- Les distincions es podran atorgar de manera individual o col·lectiva, així com a persones físiques o jurídiques,
sempre i quan reuneixin els requisits necessaris per a la seva concessió.
1.3.- Contra les resolucions que recaiguin sobre la concessió o revocació de distincions recollides en aquest Reglament,
es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en els termes que preveu la Llei 30/1992, de 26 novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, com a pas previ a la via de la jurisdicció
contenciós -administrativa.
Article 2.- Classes de distincions
Les distincions que podrà atorgar l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat en reconeixement i premi d'aquelles accions,
serveis, conductes excepcionals o d'extraordinària rellevància dutes a terme pels/ per les funcionaris/es del Cos de la
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Article 1.- Objecte
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Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, membres d'altres Forces i Cossos de Seguretat, així com a aquelles
persones, entitats, empreses i institucions, públiques o privades; seran les següents:
2.1.- Als membres dels cossos i forces de seguretat
1. Diplomes de felicitació personal
2. Placa de reconeixement de serveis
3. Medalles d'honor en les tres categories:
• Medalla al Mèrit Policial
• Medalla de la Guàrdia Urbana
• Medalla de distinció professional.
2.2.- A les persones, empreses i institucions, públiques o privades
Medalla de la Guàrdia Urbana a la col·laboració ciutadana.
2.3.- Les distincions previstes en el present reglament tindran caràcter honorífic, sense que puguin generar cap tipus de
dret econòmic. No obstant això, en relació al membres del cos de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat,
aquests reconeixements es faran constar a l'expedient personal de l'interessat/da i podran ser valorades com a mèrit en
els concursos de provisió de llocs de treball.
Article 3.- Requisits:
Serà requisit personal per a l'obtenció de les distincions que es recullen en aquest reglament:
a) Per als/a les funcionaris/es i la resta del personal al servei de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat de Llobregat,
o membres d'altres Cossos i Forces de Seguretat, que no es trobin incursos en un procediment disciplinari, i que no
hagin estat sancionats per resolució administrativa ferma o resolució no revocada per sentència judicial, per falta
disciplinària o bé que, en la data d'inici de l'expedient de distinció, hagi transcorregut el termini de prescripció de les
sancions previst legalment, des de la fermesa de la sanció, en via administrativa o judicial.
b) Per als/a les funcionaris/es del Cos de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, els membres d'altres Cossos i
Forces de Seguretat i les persones i institucions, públiques o privades que no hagin estat condemnades mitjançant
sentencia ferma per falta o delicte, i que no es tingui constància que es trobin incursos en cap procediment penal.
TÍTOL II
REQUISITS I PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE MÈRITS ALS MEMBRES DELS COSSOS I FORCES DE
SEGURETAT
CAPÍTOL I
DIPLOMES DE FELICITACIÓ PERSONAL

4.1.- Les felicitacions personals són les distincions que tenen per objecte premiar les actuacions d'aquell personal que
presta el seu servei a la Guàrdia Urbana i que destaca notòriament en relació al normal compliment del servei o que, per
l'eficàcia dels resultats, s'han de considerar meritòries.
4.2.- Els diplomes són la plasmació documental i protocol·lària de la felicitació.
Article 5.- Procediment per a l'atorgament de les felicitacions
5.1.- La proposta de felicitació podrà ser efectuada per qualsevol comandament del cos, pel cap d'altres cossos i forces
de seguretat o pel representant de qualsevol entitat publica o privada de la Ciutat, i anirà adreçada al Cap del Cos. El
Cap del Cos estudiarà la proposta i decidirà l'arxiu de la proposta o l'atorgament de la felicitació.
5.2.- El Cap del Cos també podrà valorar qualsevol altra petició de felicitació pels motius recollits a l'article anterior,
adreçada per altres departaments municipals o d'altres administracions, entitats o ciutadans en general.
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Article 4.- Diplomes de felicitacions personal
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5.3.- Quan la felicitació hagi de recaure en la persona del Cap de la Guàrdia Urbana, l'alcaldia o el/la regidor/a
delegat/da en matèria de seguretat ciutadana, resoldrà sobre l'atorgament de la felicitació.
5.4.- La felicitació s'haurà de comunicar per ordre del Cos. Anualment, amb motiu de l'atorgament de les distincions de
la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, per resolució de l'alcaldia o el/la regidor/a delegat/da en matèria de
seguretat ciutadana, es dictarà resolució que reculli les felicitacions atorgades durant l'any anterior, per tal que
s'incloguin d'ofici a l'expedient personal dels agents o comandaments del Cos distingits.
5.5.- El lliurament dels Diplomes que acrediten la distinció s'efectuarà anualment de manera col·lectiva en un acte
protocol·lari convocat a l'efecte.
CAPÍTOL II
DE LES PLAQUES DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS
Article 6.- Placa de reconeixement de servei.
La placa de reconeixement de serveis es lliurarà als membres del Cos pels motius següents:
6.1.- Cessament per jubilació per compliment de l'edat reglamentària.
6.2.- Incapacitat que comporti el cessament de la seva condició de funcionari de la policia local.
6.3.- Per mort natural en situació de servei actiu. En aquest cas es lliurarà a la seva parella, cònjuge o hereus legítims.
Sense perjudici d'altres possibles reconeixements dels que pugui ser objecte.
Article 7.- Procediment per a l'atorgament i lliurament de les plaques de reconeixement.
7.1.- El dret a rebre la placa de reconeixement esdevindrà automàtic en el moment en què es doni qualsevol de les
situacions enumerades a l'article anterior.
7.2.- El lliurament de les plaques es farà de manera col·lectiva i en un acte convocat anualment a l'efecte.
CAPÍTOL III
DE LES MEDALLES D'HONOR DE LA GUÀRDIA URBANA
Article 8.- De Medalles d'honor de la Guàrdia Urbana.
Segons la naturalesa dels fets que puguin motivar-ne la concessió, les medalles d'honor poden ser dels tipus següents:
1) Medalla al Mèrit Policial
2) Medalla de la Guàrdia Urbana
3) Medalla de Distinció Professional

Es podrà concedir la Medalla al Mèrit Policial de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, a aquells membres de
la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat i d'altres Cossos i Forces de Seguretat, pels següents actes o
comportaments:
9.1.- L'acte heroic i generós, que hagi pogut posar en perill la seva integritat física.
9.2.- Els serveis d'importància professional i/o social que redundi en el prestigi del Cos o enalteixi la imatge de la Ciutat
de L'Hospitalet de Llobregat, de manera notòria.
9.3.- Els treballs destacats, estudis professionals o científics d'importància per a la funció policial, així com publicacions
d'especial interès policial i difusió de la tasca policial, en interès del Cos i dels ciutadans, posant de manifest qualitats
notòries de valor, lleialtat al comandament, companyonia i abnegació, esperit humanitari i solidaritat social.
9.4.- Aquells altres actes o conductes, de característiques similars a les descrites als apartats anteriors, que es
considerin dignes d'aquesta recompensa.
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Article 9.- Medalla al Mèrit Policial

Dimecres, 29 d'abril de 2015
Article 10.- Medalla de la Guàrdia Urbana.
10.1.- Es podrà concedir a aquells agents o comandaments del Cos de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat,
que:
a) Hagin dut a terme un fet molt meritori o rellevant.
b) Quan, en l'exercici de les seves funcions, hagin posat en perill la seva integritat física.
c) Quan, com a conseqüència d'un servei meritori, quedin incapacitats temporalment per al servei, sempre que no sigui
conseqüència d'actes dolosos, imprudents o negligents imputables al propi lesionat.
d) Aquells altres actes o conductes, de característiques similars a les descrites als apartats anteriors, que es considerin
dignes d'aquesta recompensa.
10.2.- Es podrà concedir la Medalla de la Guàrdia Urbana als membres d'altres Cossos i Forces de Seguretat, que hagin
contribuït d'una manera notòria en el seu suport a aquesta Guàrdia Urbana, premiant, especialment, aquelles actuacions
quotidianes que puguin situar-se per sobre del nivell normal d'exigibilitat en el compliment del servei.
Article 11.- Medalles de Distinció professional
11.1.- La Medalla de distinció professional podrà ser concedida a aquells membres de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet
de Llobregat que romanguin a la plantilla del Cos per un període ininterromput de 20 anys o superior i hagin demostrat
una actitud de constant superació o una trajectòria professional mereixedora d'aquest honor.
11.2.- La motivació és l'abnegada prestació de serveis d'ajuda, col·laboració, informació i prevenció que els policies,
durant la seva dilatada trajectòria professional, han vingut prestant a la ciutadania d'aquest Municipi.
CAPÍTOL IV
PROCEDIMENT DE CONCESSIO DE LES MEDALLES D'HONOR ALS MEMBRES DE LA GUÀRDIA URBANA I
D'ALTRES COSSOS I FORCES DE SEGURETAT.
Article 12.- Procediment de concessió de les medalles d'honor de la Guàrdia Urbana.
12.1.- En tots els procediments serà preceptiva la instrucció del corresponent expedient, en què hi haurà els informes de
l'actuació realitzada redactats pels agents, els seus comandaments immediats i/o els Caps dels diferents Cossos i
Forces de Seguretat. També s'adjuntaran, si s'escau, els informes i/o manifestacions, per escrit, d'agraïment de
particulars, administracions, associacions, institucions, empreses, etc.
12.2.- Les Medalles d'honor de la Guàrdia Urbana no poden ser sol·licitades pels interessats o pels seus familiars, ni la
seva concessió valorada pels proposats.

12.4.- La Comissió de Distincions de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat elaborarà, abans del dia 30 de
setembre de cada any, una proposta de concessió de les Medalles d'honor de la Guàrdia Urbana. La proposta serà
elevada per conducte de l'alcaldia o el/la Regidor/a delegada en matèria de seguretat ciutadana al Ple Municipal a
efectes de la seva aprovació.
12.6. Les Medalles d'Honor de la Guàrdia Urbana podran ser concedides a títol pòstum En aquest cas es lliuraran a la
seva parella, cònjuge o hereus legítims.
CAPÍTOL V
DRET A L'ÚS DELS MEMBRES DE LA GUÀRDIA URBANA DISTINGITS AMB LES MEDALLES D'HONOR
Article 13.- De l'ús de les Medalles
13.1.- Els membres del Cos de la Guàrdia Urbana d'aquest Ajuntament, gaudiran del dret al seu ús sobre l'uniforme
reglamentari en aquells dies i actes que es determini Reglamentàriament i en aquells que determini la Prefectura del
Cos.
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12.3.- A tal efecte es constituirà una Comissió de Distincions de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat,
nomenada per l'alcaldia o regidor/a delegada en matèria de seguretat ciutadana, que la presidirà, la qual comptarà en la
seva composició com a mínim, amb el Cap del Cos de la Guardià Urbana i un membre de cadascuna de les categories
que conformen el Cos de la Guàrdia Urbana d'aquesta Ciutat.
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13.2.- Les medalles de mida normal, es faran servir sobre l'uniforme de mitja gala i en actes protocol·laris i es
col·locaran sobre la butxaca esquerre del pit de l'uniforme. Els respectius passadors de les condecoracions s'utilitzaran
en l'uniforme de mitja gala i també a la uniformitat de diari en la mateixa posició del de mitja gala; les miniatures es faran
servir en l'uniforme de gala.
TÍTOL III
REQUISITS I PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LES MEDALLES DE LA GUÀRDIA URBANA A LA
COL·LABORACIÓ CIUTADANA.
Article 14.- Les Medalles de la Guàrdia Urbana a la col·laboració ciutadana
14.1.- Les Medalles de la Guàrdia Urbana a la col·laboració ciutadana tenen per finalitat distingir a les persones, físiques
o jurídiques, associacions, entitats o institucions públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, que hagin contribuït
d'una manera notòria amb el seu suport a aquesta Guàrdia Urbana, premiant, especialment, aquelles actuacions
quotidianes que es puguin situar per sobre del nivell normal d'exigibilitat en el compliment dels seus deures.
14.2.- Aquells altres actes o conductes, de característiques similars a les descrites als apartats anteriors, que es
considerin dignes d'aquesta recompensa.
Article 15.- Procediment de concessió de les Medalles de la Guàrdia Urbana a la col·laboració ciutadana.
15.1.- Serà preceptiva la instrucció del corresponent expedient, al qual s'incorporaran els informes de les actuacions o
conductes realitzades, redactats pels agents i/o els comandaments dels diferents Cossos i Forces de Seguretat. També
s'adjuntaran, si s'escau, els informes i/o manifestacions, per escrit, d'agraïment de particulars, administracions,
associacions, institucions, empreses, etc.
15.2.- Les Medalles de la Guàrdia Urbana a la col·laboració ciutadana no poden ser sol·licitades pels interessats o pels
seus familiars, ni objecte de valoració pels proposats.
15.3.- Els informes es trametran a l'alcaldia o al/ a la Regidor/a delegada en matèria de seguretat ciutadana, qui
efectuarà una proposta de concessió de les Medalles que sotmetrà a informe, no vinculant, de la Junta de Portaveus
abans de la redacció de la proposta definitiva per a la seva elevació al Ple l'Ajuntament per a la seva aprovació.
15.4.- L'acord d'atorgament serà notificat als interessats i al destinatari de la distinció, o al seu representant legal; en el
cas de les persones jurídiques, podrà renunciar a ella en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la notificació de
l'acord de concessió.
15.5.- Les Medalles de la Guàrdia Urbana a la col·laboració ciutadana podran ser concedides a títol pòstum. En aquest
cas es lliuraran a la seva parella, cònjuge o hereus legítims.
TÍTOL IV
PROTOCOL DE LLIURAMENT, REGISTRE I REVOCACIÓ DE LES DISTINCIONS DE LA GUÀRDIA URBANA
CAPITOL I

Article 16.- Acte de lliurament
L'acte de lliurament ha de revestir la major solemnitat possible i es farà en la data que determini l'Alcaldia Presidència
d'aquest Ajuntament. A l'acte seran convidats a assistir, a més dels distingits, com a mínim, tots els Portaveus dels
Grups Municipals, el/la Regidor/a Delegat/da/ en matèria de seguretat ciutadana.
CAPITOL II
REGISTRE I REVOCACIONS DE LES MEDALLES D'HONOR
Article 17.- Registre
17.1.- A tots els beneficiaris de les Medalles d'Honor de la Guàrdia Urbana i dels Diplomes acreditatius se'ls lliurarà un
extracte de la resolució del Ple de l'Ajuntament en què consti la concessió de la distinció.
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ACTE PROTOCOL·LARI DE LLIURAMENT DE DISTINCIONS DE LA GUÀRDIA URBANA
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17.2.- L'extracte dels acords de la Corporació en què s'atorguen les Medalles d'honor de la Guàrdia Urbana i els
Diplomes acreditatius s'haurà d'inscriure en el llibre de registre d'Honors i Distincions regulat a l'article 20 del Reglament
d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, en el qual s'habilitarà una secció amb aquesta
finalitat.
Les resolucions per las quals s'atorguen les distincions en aplicació d'aquest Reglament s'incorporaran al Llibre de
Registre, que sota la dependència de la Prefectura de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat s'habilitarà amb
aquesta finalitat, sense perjudici de la corresponent anotació a l'expedient personal quan correspongui.
Article 18.- Revocacions
Són causes de revocació de les distincions atorgades de conformitat amb aquest Reglament.
18.1.- Les actuacions de les persones distingides consistents en actes o manifestacions que les facin indignes de la
seva titularitat, es comportin menyspreant els mèrits que van ser causa d'atorgament, o siguin condemnats per delictes
dolosos o falta molt greu sancionada amb separació del servei.
18.2.- El procediment de revocació es podrà iniciar d'ofici o a instància de qualsevol persona, i s'iniciarà per mitjà de
resolució de l'alcaldia o, en el seu cas, el/la regidor/a delegat/da/da en matèria de seguretat ciutadana el qual procedirà
a dur a terme tots els actes necessaris per a la seva instrucció. Finalitzada la fase d'instrucció del procediment es
donarà audiència a la persona afectada en un termini de 10 dies hàbils i posteriorment es sotmetrà a informe de la
Comissió de Distincions de la Guàrdia Urbana. Finalitzats aquests tràmits, la proposta de revocació serà sotmesa a
l'òrgan que va atorgar la distinció per a la seva resolució definitiva.
Disposició Derogatòria
El present Reglament deroga i deixa sense efecte, en tota la seva extensió, el Títol VI, que regula els Honors i
Distincions de la Guàrdia Urbana (arts. 89 a 97), del Reglament de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat; el
text del qual figura íntegrament publicat en el BOP núm.172 de 19 de juliol de 2002.
Disposició Final
El present reglament iniciarà la seva vigència el dia següent al de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial
de la Província, sense perjudici de la publicació de la ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La
publicació s'efectuarà un cop hagi tingut lloc l'aprovació definitiva i el posterior termini de 15 dies hàbils, previst a l'art.
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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Continua en la pàgina següent
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ANNEX
De les condecoracions
Descripció
Les característiques de les diferents categories, d'acord amb els dissenys que figuren en els Annexos, seran descrites
en els articles següents. Compondran el guardó o els guardons, passador i diploma. Gravades en el seu revers, amb el
nom de la persona distingida, així com la data de concessió
Medalla al Mèrit Policial
Color Granat

Passador

Color Daurat
Medalla de la Guàrdia Urbana
Color Blau Fort

Passador

Color Argent

Color Blau Clar
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Medalla de Distinció professional
Passador

Color Bronze

7

Dimecres, 29 d'abril de 2015

Es fa públic fent constar que contra el present reglament no procedeix interposar recurs de reposició en atenció a les
determinacions previstes a l'art. 107.3 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques, sent impugnable per mitjà de la interposició directa de recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i 25 de la Llei 29/1998 de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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L'Hospitalet de Llobregat, 17 d'abril de 2015
La cap de l'Oficina de Sancions, Sagrario López Jabonero

https: //bop.diba.cat
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