
 

 1 

 

Per acord del Ple de dia 29 de març de 2010 fou aprovat definitivament el Reglament de condecoracions 

de la Policia Local de Palma, publicat  en el BOIB núm. 63 de 27.04.2010, entrà en vigor el mateix dia de la 

seva publicació. 

 

 

 

REGLAMENT DE CONDECORACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, ha suposat un punt 
d’inflexió per regular cadascun dels aspectes que afecten aquests cossos de policia. En aquest sentit, El 
Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual s’aprova el Reglament marc de mesures urgents de les policies locals 
de les Illes Balears, estableix al títol VIII (premis i distincions) els tipus, procediments i causes per obtenir els 
esmentats reconeixements en el marc de la nostra Comunitat Autònoma. 
 
D’un temps ençà, l’Ajuntament de Palma, a través de la Policia Local, ha anat concedint diferents tipus de 
distincions i reconeixements; primer, mitjançant felicitacions de batlia o felicitacions de ple, segons el 
motiu i la causa del premi, i conformement al procediment PG-013-PLP; després, creà un conjunt de 
medalles i creus que aprovà al Ple ordinari de 28 de gener de 2008. 
 
Per regular-ho detalladament i uniforme, s’ha considerat necessari elaborar aquest Reglament que, encara 
en un sol títol, recull les diverses distincions, les causes per atorgar-les i revocar-les, el procés per assolir-
les; tot això respectant el marc de competències entre administracions i legitimat per l’autonomia que com 
a ens local deté aquesta Ajuntament d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, 
segons la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local. 
 

PREMIS I DISTICIONS 
 

Article 1. 

 

Els membres de la Policia Local de Palma que es distingeixin notòriament en l’exercici de les seves funcions 
a través d’actes destacats i extraordinaris o pel manteniment d’una conducta exemplar al llarg de la seva 
trajectòria professional poden ser condecorats amb les distincions que l’Ajuntament de Palma aprova en 
aquest títol, sense perjudici de les altres distincions que pugui rebre per aquests o altres actes a l’àmbit de 
les Illes Balears. 
 

Igualment, es poden concedir distincions a persones físiques, jurídiques o organitzacions que tinguin relació 
amb la Policia Local en l’exercici de les seves tasques 
 

 

Article 2. 

 

Classes de medalles, distincions i felicitacions 

Text consolidat de caràcter informatiu. Inclou les seves posteriors modificacions i correccions per a facilitar la seva lectura. 
El text oficial publicat en el BOIB pot consultar-se  en aquesta mateixa pàgina web. 
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En funció del grau de mèrit que es valori, els premis i distincions es poden classificar de la manera següent: 
 
1. Medalla al Mèrit Policíac amb Distintiu Blau de l’Ajuntament de Palma. S’atorga als agents amb una 
trajectòria professional de caràcter excepcionalment meritori, sempre que hagin transcorregut 15 d’anys 
de servei actiu. 
 
2. Medalla al Mèrit Policíac amb Distintiu Blanc de l’Ajuntament de Palma. S’atorga als agents que han 
destacat per actuacions meritòries en especial defensa dels drets i les llibertats dels ciutadans. Així mateix, 
es pot concedir a institucions o persones que de forma manifesta i permanent han col·laborat amb la 
Policia Local de Palma o que, puntualment i en situació d’emergència, han demostrat un valor o 
predisposició a l’ajuda ciutadana. 
 
3. Creu al Sacrifici en Compliment del Deure amb Distintiu Vermell. Es concedeix a l’agent que en servei 
actiu o en relació directa amb les funcions pròpies del seu càrrec pateix lesions corporals que provoquen la 
seva mort, la pèrdua d’algun membre funcional o qualsevol altra seqüela que merita la incapacitat 
permanent per al servei policíac. 
 
4. Creu al Sacrifici en Compliment del Deure amb Distintiu Verd. Es concedeix a l’agent que en acte de 
servei o en relació directa amb les funcions pròpies del seu càrrec pateix lesions greus que no suposen 
pèrdues de membres o un altre tipus de seqüela que impossibiliti permanentment per al servei. També es 
concedeix a qui, a pesar de no trobar-se en les circumstàncies expressades, com a conseqüència de les 
seves funcions o el compliment del seu càrrec, ha passat per un tractament mèdic prolongat amb la 
consegüent incapacitat temporal. 
 
5. Felicitacions de ple, batlia i direcció de la Policia Local. Les esmentades felicitacions es poden concedir 
per reconeixement professional, actuació policíaca destacada o per qualsevol altre motiu que no es reculli a 
la resta de distincions. 
 
Les felicitacions per reconeixement professional són: 
 
Felicitació de direcció: 5 o més anys de servei actiu. 
Felicitació de batlia: 10 o més anys de servei actiu. 
Felicitació de ple: 15 o més anys de servei actiu. 
 
Les felicitacions per actuació destacada no es regeixen per criteris d’antiguitat al servei. 
 
6. Així mateix, es pot concedir l’accés honorífic en una categoria als agents de la Policia Local de Palma 
sempre que es trobin en situació de segona activitat o de jubilació, seguint el mateix procediment regulat a 
l’article 6. 
 
El format, les mesures i els continguts que ha de dur cada medalla s’han de regular a través de decret de 
batlia. 
 

Article 3. 

 

Competència per atorgar distincions 
 
Les distincions s’atorguen de la manera següent 
 
Les felicitacions de Batlia, Ple i Direcció són atorgades pel batle, el Ple i el cap de la Policia Local, 
respectivament, conformement al procediment de felicitacions elaborat per la Policia Local de Palma i 
recollit a l’article 7 d’aquest Reglament.  
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Concedir medalles i creus és competència del Ple de la corporació, que decideix si ratifica les propostes de 
les distincions presentades pel cap de la Policia Local i/o de la Comissió de Felicitacions, un cop seguit el 
procediment descrit a l’article 6.  
 

Article 4. 

 

Comissió de Felicitacions 
 
Per garantir un sistema objectiu per concedir premis i distincions es crea una Comissió de Felicitacions, amb 
la següent composició: 
 
El president, el regidor de l’Àrea. 
L’intendent cap o el comissari cap. 
Els comissaris del Cos. 
Els caps de cada unitat o els seus substituts. 
El psicòleg de l’Àrea. 
Dos representants sindicals, amb rotació dels diversos sindicats amb representativitat. 
Hi ha d’actuar com a secretari el psicòleg de l’Àrea. 
La Comissió de Felicitacions es reuneix a petició del cap de la Policia Local.  
 

Article 5. 

 

Ponent i contraponent 
 
1. La Junta de Comandaments de la Policia Local designa un ponent i un contraponent, ambdós de la 
mateixa graduació. 
 
2. El ponent defensa la proposta de felicitació. 
 
3. El contraponent examina l’expedient de la persona proposada i realitza les entrevistes que considera 
oportunes amb persones de l’entorn professional; redacta un informe i, si s’escau, pot desaconsellar la 
distinció. 
 
El ponent i el contraponent exposen les seves conclusions davant la Comissió, amb veu però sense vot. 
 

Article 6. 

 

Procediment per concedir creu o medalla 
 
Aquestes distincions es concedeixen conformement al procediment següent: 
 
1. Qualsevol  pot  proposar  concedir  una medalla o creu a favor d’un membre de la Policia Local 
trametent-ne la sol·licitud a la direcció del Cos, acompanyada de l’informe sobre els fets que motiven la 
proposta. 
 
2. El cap d’unitat (inspector o superior jeràrquic) a qui correspon l’agent proposat pot optar per l’abstenció, 
el desacord o el suport a la proposta i retornar l’esmentat informe a la prefectura de la Policia local, que ha 
de convocar la Comissió de Felicitacions. 
 
En el cas de concessió de Medalla al Mèrit Policial amb distintiu blau correspon al cap de la Policia Local 
emetre l’informe que opti per l’abstenció, el desacord o el suport a la sol·licitud i, convocar, tot seguit, la 
Comissió de Felicitacions per estudiar la proposta. 
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En el cas de concessió de Medalla al Mèrit Policíac amb distintiu Blanc el cap de la Policia local pot elevar 
directament al Ple una proposta motivada, si els destinatari és una persones física o jurídica, o 
organitzacions externes a la Policia Local i compleix les condicions disposades a l’article 2.2. 
 
3. La Comissió de Felicitacions avalua les propostes, un cop escoltats el ponent i el contraponent, les quals 
són acceptades si assoleixen les dues terceres parts dels vots. En cas contrari, pot denegar o proposar una 
felicitació de batlia o de ple, conformement a l’art. 7. 
 
4. No segueixen aquest procediment les propostes de qualsevol grup municipal, les quals, una vegada 
presentades amb el corresponent informe motivat al cap de la Policia Local, es trameten al Ple per a la seva 
aprovació 
 

Article 7. 

 

Procediment per atorgar felicitacions 
 
Les felicitacions de direcció, ple i batlia, previstes a l’article 2.5 d’aquest Reglament, es concedeixen seguint 
aquest procediment: 
 
1. Qualsevol pot proposar una felicitació a favor d’un membre la Policia Local, un funcionari o ciutadà, 
trametent-ne un informe motivat a la direcció de la Policia Local. 
 
2. El cap d’unitat a qui correspongui l’agent proposat pot optar per l’abstenció, el desacord o el suport a la 
proposta. En tot cas, ha de traslladar la proposta a la Comissió de Felicitacions. 
 
3. La Comissió de Felicitacions avalua les propostes de felicitació de direcció, batlia, o ple. Un cop escoltats 
el ponent i el contraponent, les quals s’accepten si assoleixen les dues terceres parts dels vots. 
 
4. En cas d’una felicitació de direcció, el cap de la Policia Local pot, motivadament i juntament amb 
l’informe del cap d’unitat corresponent, concedir felicitació de direcció d’acord amb l’article 2.5 
 

Article 8. 

 

Publicació i ús de les distincions 
 
1. La concessió de qualsevol distinció recollida en aquest Reglament s’ha de difondre mitjançant instrucció 
de servei o qualsevol altre mitjà que la direcció de la Policia Local consideri oportú. 
 
Qualsevol tipus de distinció s’ha d’atorgar, com a regla general, en el marc del programa d’actes de la Diada 
de la Policia Local. 
 
2. Els agents condecorats han de dur la medalla o creu sobre la caçadora, al costat dret en simetria amb la 
placa del pit, sempre que es tracti de l’uniforme de gala. 
 
3. Sobre l’uniforme de diari, poden dur les insígnies al costat dret en simetria amb la placa del pit. 
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Article 9. 

 

Expedient personal i pèrdua de la concessió 
 
1. Els distintius s’inclouen a l’expedient personal dels agents i poden valer com a mèrit professional en cas 
de concursos, oposicions i trasllats. 
 
2. Si l’agent posseïdor d’alguna de les distincions previstes en aquest Reglament, com a conseqüència de la 
incoació d’un expedient disciplinari, és sancionat en ferm per la comissió d’una falta greu o molt greu, serà 
privat d’aquesta distinció 
 

DISPOSICIÓ ÚNICA 
 
Es poden fixar normativament les quanties econòmiques que s’han d’atorgar amb la concessió de creus i 
altres distincions.  
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament és d’aplicació sense perjudici d’altres reconeixements i distincions que en l’àmbit 
d’aquesta Administració o una altra puguin atorgar-se per motius iguals o similars. 
 
Tot el que no preveu el present Reglament es regula per la legislació aplicable i les disposicions d’aquest 
Ajuntament quant a la seva interpretació.  
 
Entra en vigor el mateix dia en què es publica al BOIB. 
 
 


