Divendres, 25 de febrer de 2011
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Argentona
ANUNCI
Transcorregut el termini d’exposició pública a què es va sotmetre l’acord plenari de data 3 de desembre de 2010 i no
haver-se presentat cap al·legació o suggeriment contra l’aprovació inicial del Reglament de Protocol, honors i distincions
de la Vila d’Argentona, per providència d’alcaldia de data 9 de febrer de 2011 s’ha considerat aprovat definitivament,
publicant-se a continuació el text íntegre:
“REGLAMENT DE PROTOCOL, HONORS I DISTINCIONS DE LA VILA D’ARGENTONA
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. És objecte del present Reglament la regulació del protocol, el cerimonial, els honors i les distincions en l’àmbit
de l’Ajuntament d’Argentona.
Article 2. A efectes de la normativa present es delimiten els següents conceptes:
Protocol: es l'ordenament i aplicació sistemàtica de les normes de cortesia en les relacions oficials entre les institucions i
les autoritats de la ciutat. Reconeix les distincions i les precedències de les autoritats en els actes oficials i el seu
tractament. El seu objectiu es donar dignitat als actes públics.
Cerimonial: es el conjunt de formalitats que cal observar en la celebració d'un acte oficial. I formen part els símbols o
distintius de les autoritats municipals que, per raó del seu càrrec els correspon portar en determinats actes i aquells que
serveixen per engalanar els edificis consistorials en actes o diades importants. El seu objectiu és donar la solemnitat
que es mereix als actes públics.
Honors i distincions: son les atribucions de dignitat conferides a títol de reconeixement, a persona natural o jurídica, per
raó dels seus mèrits.
CAPÍTOL II
Del Protocol i cerimonial
Article 3. El protocol s’aplica en els actes organitzats per l’Ajuntament d’Argentona i regula el cerimonial relatiu als actes
públics, la presidència, la precedència de les autoritats corporatives i la prelació dels seus assistents.
Article 4. Resten fora d’aplicació del present Reglament els actes on participen autoritats estatals o autonòmiques, que
es regiran segons la normativa vigent.

a) Actes oficials de caràcter general
Els actes oficials de caràcter general són aquells que, organitzats per les Autoritats competents, tenen lloc en motiu de
festivitats, commemoracions o esdeveniments i que podran ser solemnes.
b) Actes oficials de caràcter especial
Els actes oficials de caràcter especial són els organitzats per determinades institucions, organismes o autoritats amb
motius directament relacionats amb serveis i competències d’un àmbit determinat.
Article 6. La presidència de l’acte és unipersonal i correspon a l’Alcalde, llevat que per assistència d’autoritats estatals o
autonòmiques sigui a aquestes a qui correspongui, segons la normativa vigent.
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Article 5. Els actes públics, a efectes reglamentaris, es classifiquen en:
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L’Alcalde podrà cedir la presidència i, en el seu cas, organitzar una presidència honorífica, quan per raó de respecte,
jerarquia o rang ho tingui per convenient.
L’ordre dels membres de la Corporació no s’alterarà fins i tot quan l’acte sigui de la competència d’un d’ells, excepció
feta quan un membre d’aquesta Corporació intervé en l’acte i forma part de la presidència de la mesa.
Article 7. La prelació entre els membres de la Corporació serà la següent:
1.
2.
3.
4.

Alcalde
Tinents d’Alcalde pel seu ordre
Portaveus dels grups municipals (per l’ordre, de major a menor, de vots obtinguts en les eleccions municipals)
Altres regidors/es

Article 8. L’assistència d’alts càrrecs de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, així com d’altres comunitats autònomes
i entitats locals, o dels seus representants, seguirà la prelació de la normativa vigent.
Igualment es procedirà en el cas de convidats il·lustres, que en tot cas tindran un tracte de preferència.
Article 9. En l’exercici del seu càrrec, i especialment en els actes oficials de caràcter general i/o solemne, els membres
de l’Ajuntament podran portar els símbols inherents a la seva autoritat.
Aquests distintius seran lliurats en finalitzar l’acte de constitució de l’Ajuntament i elecció d’Alcalde, o en el seu cas quan
prenguin possessió del seu càrrec, si és posterior a la constitució de l’ajuntament.
Correspon a l’Alcalde: bastó de comandament i escut de la Corporació.
Correspon als Tinents/es d’Alcalde: bastó de comandament i escut de la Corporació.
Correspon a les Regidores i Regidors: escut de la Corporació.
Article 10. En els actes generals de caràcter solemne, l’Alcalde podrà disposar la formació d’un escamot de gala
compost per efectius de la Policia Local, així com la col·locació de domassos a la seu de l’Ajuntament.
CAPÍTOL III
Dels honors i les distincions

Títol de Filla Predilecta o Fill Predilecte
Títol de Filla Adoptiva o Fill Adoptiu
Membre de la galeria d’Argentonins il.lustres
Medalla d’Honor de la Vila
Agermanament
Símbol de la Vila
Escut de la Corporació
Distintiu col·lectiu
SECCIÓ PRIMERA
Dels títols de Filla Predilecta o Fill Predilecte i de Filla Adoptiva o Fill Adoptiu
Article 12. La concessió del títol de Filla Predilecta o Fill Predilecte de la Vila d’Argentona és la categoria més gran entre
les distincions i només pot recaure en persones nascudes a Argentona, la trajectòria personal o professional de les
quals mereixi la consideració i l’agraïment oficial, en tant que hagi prestat serveis meritoris en l’àmbit públic o a la pròpia
col·lectivitat.
L’atorgament es realitzarà per acord del Ple i es reflectirà documentalment en un diploma i s’acompanyarà d’una
insígnia de solapa.

2

CVE-Núm. de registre: 022011004075

Article 11. Els honors i distincions que l’Ajuntament d’Argentona podrà atorgar, com a reconeixement de mèrits civils,
vincles o circumstàncies especials o de serveis singulars a la Ciutat, seran els següents:

Divendres, 25 de febrer de 2011
Article 13. La concessió del títol de Filla Adoptiva o Fill Adoptiu es podrà atorgar a persones que, sense haver nascut a
la vila d’Argentona, compleixin les circumstàncies assenyalades en el paràgraf anterior, essent el procediment idèntic.
L’atorgament es realitzarà per acord del Ple i es reflectirà documentalment en un diploma i s’acompanyarà d’una
insígnia de solapa.
Article 14. Els títols de Filla Predilecta o Fill Predilecte o de Filla Adoptiva o Fill Adoptiu seran vitalicis, si bé estaran
supeditats al què disposa l’article 28.
Article 15. Una vegada s’hagi acordat la concessió de qualsevol dels dos títols anteriors, la Presidència de la Corporació
haurà d’assenyalar la data i el lloc on aquesta s’haurà de reunir per tal de fer el lliurament solemne del diploma
i la insígnia de solapa que acreditin la distinció a la persona premiada.
El diploma haurà de contenir i esmentar el títol que es concedeix: Filla Predilecta o Fill Predilecte o Filla Adoptiva o Fill
Adoptiu, segons correspongui, i en ell s’hi haurà d’incloure l’escut de la Vila d’Argentona.
SECCIÓ SEGONA
De la Galeria dels Argentonins i Argentonines Il·lustres
Article 16. El reconeixement com a membre de la Galeria dels Argentonins i Argentonines Il·lustres es concedirà pels
mèrits rellevants des del punt de vista que es determini (cultura, polític, història….) tant en èpoques anteriors com en
l’època actual. Aquesta Galeria té la finalitat de perpetuar la memòria d’aquelles persones que han prestat distingits
serveis al Municipi o han tingut una trajectòria personal indiscutiblement meritòria.
El diploma haurà de contenir i esmentar el títol que es concedeix: Argentoní Il.lustre o Argentonina il.lustre i en ell s’hi
haurà d’incloure l’escut de la Vila d’Argentona.
Se li farà entrega també de la insígnia de solapa que acrediti la distinció a la persona premiada.
L’atorgament es realitzarà per acord del Ple.
SECCIÓ TERCERA
De la Medalla d’honor de la Vila
Article 17.
1. La medalla d’honor de la Vila és una manifestació d’agraïment que s’atorga per raó de l’actuació personal o col·lectiva
en favor de la Vila, que hagi tingut un ressò especial o una repercussió notable en els àmbits cultural, artístic, econòmic,
social, polític o esportiu.
2. Les medalles lliurades a persones individuals s’acompanyaran d’una petita insígnia de solapa.
3. La concessió de la Medalla s’acompanyarà d’un diploma acreditatiu.

La medalla d’Honor serà encunyada en argent i tindrà les característiques següents:
1. Anvers: escut institucional envoltat de la llegenda “Ajuntament d’Argentona. Medalla d’Honor de la Vila”.
2. Revers: una branca de llorer o una palma i la inscripció amb el nom i cognoms de la persona a qui s’ha atorgat la
medalla i la data de la concessió.
3. La seva mida serà de 45 mm. de diàmetre per 3 mm. de gruix.
4. Penjarà d’un cordó de sedal de color vermell, amb passador del mateix material. Quan es tracti d’entitat o corporació,
la medalla revestirà la forma de corbata confeccionada amb seda vermella o vermella i groga segons s’escaigui, o bé la
forma tradicional de quedar integrada dins del diploma acreditatitu de la concessió.
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L’atorgament es realitzarà per acord del Ple.
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Article 18. Quan la concessió de medalles es faci a favor del personal municipal s’hauran d’aplicar, a més a més de les
normes establertes en aquest reglament, les contingudes en la legislació vigent en relació al personal al servei de
l’Administració Local, si n’hi ha.
SECCIÓ QUARTA
D’Agermanaments
Article 19. L’agermanament serà el títol concedit a ciutats i municipis, tant de l’Estat com de l’estranger, per raó de
vincles comuns, afinitats i relacions preferencials.
L’agermanament es realitzarà per acord de Ple.
SECCIÓ CINQUENA
Altres Distincions: Símbol de la Vila. Escut de la Corporació. Distintiu Col·lectiu
Article 20. El símbol de la Vila constitueix una expressió de benvinguda que podrà lliurar-se a visitants il·lustres, que
tinguin caràcter d’autoritat, amb ocasió d’una celebració especial.
Article 21. L’escut de la Corporació es lliurarà als electes municipals en el moment de la constitució de la Corporació, o
de la seva presa de possessió si és posterior, i podrà ser portat en l’exercici ordinari del càrrec.
Article 22. El Distintiu Col·lectiu és el guardó d’honor que es concedirà a aquelles organitzacions col·lectives, el distintiu
de representació de les quals sigui una bandera, un estendard o un pendó, per tal de que pugui ser instal·lat a la seva
asta.
CAPÍTOL IV
Del procediment de concessió d’Honors i Distincions
Article 23.
1. La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest Reglament, requerirà la instrucció prèvia de
l’expedient administratiu oportú que serveixi per determinar els mèrits o circumstàncies que aconsellin aquella
concessió.
2. El procediment per a l’atorgament d’honors i distincions s’iniciarà bé d’ofici per l’Alcalde o per acord del Ple de la
Corporació, bé a instància de les entitats o associacions constituïdes a la Ciutat i incloses en el registre municipal
d’Entitats o a petició de al menys el 10% dels ciutadans majors d’edat inscrits al padró municipal.

Actuarà de Secretari de l’expedient un funcionari municipal. Finalitzats els tràmits, s’elevarà la proposta al Ple.
4. Els honors i les distincions es podran concedir en vida de l’homenatjat o bé de forma pòstuma; són reconeguts a títol
individual i intransferible, i no donen dret a percepció econòmica de cap mena.
Article 24. Es reserva al Ple de l’Ajuntament la competència per a l’atorgament dels títols de Filla Predilecta o Fill
Predilecte, Filla Adoptiva o Fill Adoptiu, el nomenament d’Argentoní/argentonina Il·lustre, la concessió de la Medalla
d’honor de la Vila, l’Agermanament i del Distintiu Col.lectiu, mitjançant les actuacions administratives que s’assenyalen.
L’adopció de l’acord requereix la majoria qualificada de les dues terceres parts del nombre legal de membres que
integren la Corporació.
Article 25. Correspon a l’Alcalde decidir el lliurament del Símbol de la Vila i de l’Escut de la Corporació, donant compte a
la Corporació, sense que sigui necessària la tramitació d’expedient previ.
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3. Serà nomenat instructor de l’expedient un membre de la Corporació, que inclourà en el mateix tots els antecedents
relacionats amb el seu objecte i practicarà, si fos escaient, les proves necessàries.

Divendres, 25 de febrer de 2011

Article 26. El lliurament dels honors i les distincions acordats pel Ple se celebrarà en acte públic i s’acompanyarà dels
guardons i dels documents acreditatius complementaris.
Article 27. Les distincions, siguin de caràcter individual o col·lectiu, només podran concedir-se una sola vegada a favor
de la mateixa persona física o jurídica.
CAPÍTOL V
De la revocació dels Honors
Article 28. L’Ajuntament d’Argentona, podrà revocar els honors i distincions concedits quan la persona o entitat
receptora incorri en qualsevol causa que comporti la indignitat o el demèrit.
Aquesta decisió requerirà la instrucció d’un expedient on quedin degudament justificades les causes que la fonamentin.
L’adopció de l’acord requereix la majoria qualificada de les dues terceres parts del nombre legal de membres que
integren la Corporació.
CAPÍTOL VI
Del Llibre de registre d’Honors i Distincions
Article 29. El llibre de registre d’Honors i Distincions contindrà tantes seccions com tipus de distincions es regulen en el
present reglament.
El/La Secretari/Secretària General de l’Ajuntament tindrà encomanada la custòdia de l’esmentat llibre, on seran inscrites
les concessions per ordre cronològic amb un extracte de l’acord o resolució d’atorgament.
Igualment caldrà anotar, en cas de revocació, la cancel·lació corresponent.
CAPÍTOL VII
De les Banderes
Article 30. La bandera de la Vila d’Argentona és la que fou aprovada pel Ple de la Corporació després de la tramitació
prèvia de l’expedient, el 4 de març de 1994 i que, d’acord amb aquesta aprovació, és apaïsada, de proporcions dos
d’alçada per tres de llargada, dividida verticalment en dues faixes; la primera d’una quarta part de l’ample de la bandera,
amb la silueta d’una palma verda sobre fons blanc; la segona de tres quarts d’ample de la bandera, amb les franges
vermelles i grogues de la senyera catalana.
Article 31. L’ús i col·locació de la bandera de la Vila d’Argentona i de la resta de banderes i ensenyes oficials es regeix
d’acord amb la normativa vigent.

CAPÍTOL VIII
Dels Tractaments
Article 32. L’Alcalde /alcaldessa de l’Ajuntament d’Argentona ostenta el tractament d’Il·lustríssim/a Senyor/a. La resta de
membres de la Corporació ostenten el tractament de Senyor o Senyora.
CAPÍTOL IX
Presa de possessió de l’Alcalde i de la Corporació
Article 33. La presa de possessió de l’Alcalde i de la resta de membres de la Corporació, així com la substitució d’algun
membre de la mateixa es farà d’acord amb la legislació vigent.
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Durant les diades de Sant Jordi, Onze de setembre i Festa Major, la bandera de la Vila i la bandera Nacional de
Catalunya onejaran en els carrers i vies de circulació de la Vila.
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CAPÍTOL X
Del llibre d’Honor
Article 34. L’Ajuntament disposa d’un Llibre d’Honor, on podran signar les personalitats més importants que visitin la
Casa de la Vila.
Disposició transitòria. Les distincions que hagin estat aprovades amb anterioritat a l’entrada en vigor del present
reglament, però que encara no hagin estat objecte de lliurament oficial en sessió pública i solemne a l’interessat, es
regiran pel present reglament, en tot el que no contradigui aquell en base al qual es varen concedir.
Disposició derogatòria: El present Reglament deroga l’anterior reglament d’Honors i Distincions de 11 d’agost de 1954
en allò referent al seu àmbit material.”
Contra aquesta aprovació que és definitiva en via administrativa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOP. El recurs contenciós
administratiu s’haurà d’interposar davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
No obstant això es pot interposar qualsevol altre que es consideri convenient.
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Argentona, 9 de febrer de 2011
L'alcalde, Pep Masó Nogueras

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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