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AiUntament de PCMafOÏlS

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA POLICIA LOCAL
PALÀFOLLS.

DE

G4

- Es modifica l'article 33, que quedarà redactat de la manera següent:

Ş'Jrtide 33, Felicitacions.
L'objecte d'aquest article és regular l'atorgament de felicitacions i condecoracions als
funcionaris del Cos de la Policia Local de Palafolls, així com a funcionaris d'altres
cossos policials i d'altres persones físiques o jurídiques.

33.1, Tipus de felicitacions i condecoracions policials.
S'estableixen les felicitacions i condecoracions següents:

1. Felicitació Pública

2. Medalla de permanència
3. Medalla de bronze al mèrit policial
4. Medalla d'argent al mèrit policial
5. Medalla d'or al mèrit policial

33. 2, Supòsits d'atorgament de felicitacions i condecoracions policials.
El ?liurament de felicitacions públiques i condecoracions romandrà vinculat al
reconeixement d'algun dels següents supòsits:

33.2.a Felicitació Pública:

a) Haver participat de forma activa en el marc d'una actuació professional destacada i
meritÒria.

b) Portar a terrne alguna activitat professional prolongada que afavoreixi el bon
funcionament del servei o fomenti el prestigi del cos de la Policia Local.
c) Arribar a l'edat de la jubilació sense haver estat condemnat per sentència ferÏna de
delicte dolós, ni haver estat sancionat en ferm per falta administrativa greu o molt greu,
tret que hagi estat cancel-lada, en el decurs de la seva vida professional.
d) en el cas de persones particulars, membres d'altres entitats, institucions o forces i
cossos de seguretat, per haver destacat, d'una manera exemplar, dins del marc de la
cooperació, col-laboració o relació professional amb la policia local.

33 .2.bMedalla de peÏmanència:
La Medalla de permanència, de color coure, serà concedida al personal que es trobi en
situació administrativa de servei actiu i portar un mínim d'anys de servei corn a
funcionari policial, sense haver estat sancionat en ferm per falta administrativa greu o
molt greu, tret que hagi estat cancel-lada.

Constarà de sis tipus:
a) la. Categoria (distintiu daurat): 40 anys de servei.
b) 2ş. Categoria (distintiu plata): 35 anys de servei.
c)3ş. Categoria (distintiu blanc i grana): 30 anys de servei.
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d) 4ş. Categoria (distintiu blanc i verd): 25 anys de servei.
e) 5ş. Categoria (distintiu blanc i blau marí): 20 anys de servei.
f) 6ş. Categoria (distintiu blanc i vermell): 15 anys de servei.

33 .2.c Medalla de bronze al mèrit policial:
La Medalla de bronze, amb diétintiu de co}or verÏnell podrà ser concedida per
recompensar les següents actuacions policials:

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

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

c) Destacar en el compliment de les seves obligacions professionals que compoÏtin prestigi per a la
Policia Local.

d) En el cas d'actuacions de persones no peÏtanyents a la Policia Local de Palafolls, membres d'altres
entitats, institucions o d'altres forces i cossos, per haver destacat, d'una manera notòria i exemplar,
dins el marc de la cooperació o relació professionql amb la Policia Local.

a)

33.2.dMedalla d'argent al mèrit Policial:
La Medalla d'argent amb distintiu de color blau, podrà concedir-se 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.

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.

c) Dirigir o participar activament en algun servei que, per la seva naturalesa, rellevància i/o repercussió
social i mediàtica, afavoreixi i fomenti el prestigi del cos de la Policia Local de Palafolls.

33.2.e Medalla d'or al mèrit Policial:

La Medalla d'or amb distintiu de color Groc 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.

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 impoÏtància, relacionats amb la protecció dels
drets, ?libertats i la seguretat ciutadana, de la qual derivi prestigi per al cos de la Policia Local.

33.3, Plaques.
La placa es ?liurarà als membres del Cos de la Policia Local de Palafolls 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
fisiques o jurídiques o entitats que,sense pertànyer al Cos de la Policia Local, s'hagin
distingit notablement per actuacions meritòries de col-laboració i/o ajuda a la Policia
Local de Palafolls.
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33.4, Procediment.
L'atorgament de les medalles d'or, argent i bronze correspondrà al Ple de la Corporació,
a proposta de l'alcalde, previ expedient instruït pel Cap de la Policia Local de Palafolls,
en el que s'acreditin els mèrits objecte de la recompensa.

L'adopció de l'acord requereix la rnajoria qualificada de les dues terceres parts del
nombre legal de membres que iritegren la Corporació.

33. 5, Fonaments.
La realització pels membre de la Policia Local de Palafolls d'accions, serveis i mèrits
excepcionals, extraordinaris o aignes d'ésser reconeguts, així com el manteniment al
?larg de la seva vida professional d'una conducta exemplar, podrà ser objecte de
reconeixement per part de l'Ajuntament mitjançant la concessió 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 l@ 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'Ïnteressat i podran
ser considerades com a mèrit a les convocatòries d'accés i promoció.

33. 6, Imposicions.
L'acte de ?liurament o d'imposició dels guardons contemplats al present Article es farà
amb la rellevància pública i social adequada, preferentment durant la festivitat del Coü
de la Policia Local de Palafolls, dia 29 de setembre ?dia de Sant Miquel Arcàngel? o el
dia que determini l'Ajuntament i/o la Prefectura de la Policia de Palafolls, excepte les
felicitacions que ho seran quan s'atorguin.

33. 7, Llibre Registre.
La Prefectura de la Policia Local de Palafolls, durà un ?libre-registre dels honors,
guardons, distincions, felicitaçions i plaques concedides amb la seva numeració
correlativa.

33.8, Pèrdua de les distincions.
En el cas que algun funcionari distingit 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'instruir él corresponent expedient contradictori,incoat d'ofici o (l
instància de paÏt 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.

33.9, 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 de Palafolls.
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33.10, 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, sota l'escut
policial.

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

Tamnateix, també quan els guardonats vesteixin l'uniforme de gala, poden dur els pins
que fan referència a la classe de condecoració o condecoracions que tinguin concedides,
les quals aniran a la part superior dreta de l'uniforme a la mateixa alçada dels passadors
diari (però a l'altre costat).

A tots els condecorats amb les recompenses contemplades en aquest Article se'ls
?liurarà un diploma acreditatiu o testimoni en el qual constarà el corresponent acord de
concessiÓ.

ANNEX 1. Format de les Medalles/Passadors.

Les Medalles al Mèrit Policial en el seu anvers contindran l'escut de la Policia Local de

Palafolls o el genèric de la Generalitat de Catalunya.

Les Medalles de PerÏnanència tindran al seu anvers l'escut de la Policia Local de

Palafolls o el genèric de la Generalitat de Catalunya.

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

Mèrit Policial:

- Medalla d'Or: Cinta de color Groc.

- Medalla d'Argent: Cinta de color Blau.

- Medalla Bronze: Cinta de color Verrnell.

Permanència:

- 40 anys de servei: Cinta de color D'or

- 35 anys de servei: Cinta de color Plata

- 30 anys de servei: Cinta de color Blanc i Grana

- 25 anys de servei: Cinta de color Blanc i Verd '

- 20 anys de servei: Cinta de color Blanc i Blau Marí
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- 15 anys de servei: Cinta de color Blanc i vermell

Passador:

El passador tindrà un format d'una tireta d5 mm per 30 mÏn del color corresponent en
funció de la condecoració que es tingui conaedida.

ANNEX 2. Reconeixements anteriors.

Es reconeixeran els anteriors mèrits i felicitacions que s'hagin pogut donar abans de la
publicació del present aÏticle.

S'hauran de demanar a l'Alcaldia perquè siguin reconegudes i constin al llibre registre
de felicitacions de la Policia Local.
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Palafolls, 12 de juny de 2017
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