Núm.5.- REGLAMENT ESPECIAL REGULADOR
DISTINCIONS.

DEL PROTOCOL, ELS HONORS I LES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els articles 189 i següents del Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i aplicable a aquest
municipi amb caràcter de legislació supletòria, faculta les Corporacions Locals per, mitjançant
reglament especial, establir i regular el règim jurídic dels honors, les distincions i els premis que, en
reconeixement de mèrits especials, considerin convenient instaurar com a manifestació específica de
la potestat normativa que, com a part inherent de l’autonomia local, reconeix a aquest tipus
d’entitats l’article 4.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
concordança amb l’article 4.1. a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

Fent ús de la potestat esmentada, l’Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat el dia dos de
juny de mil nou cents noranta dos va aprovar definitivament el seu Reglament d’Honors i Distincions,
que ha regulat aquesta esfera de l’activitat municipal fins al dia d’avui.

El transcurs d’aquests 17 anys ens han donat experiència en l’aplicació d’aquest reglament i
per aquest motiu i degut a l’adaptació de les necessitats actuals, és convenient modificar-lo i
incorpora-hi l’apartat de Protocol. Amb aquest objectiu, doncs, es redacta aquest Reglament.

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1. Aquest Ajuntament, ateses les seves facultats quan a honrar persones o entitats en
mèrit a la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi del nostre
poble, estableix aquest protocol d’ honors i distincions, el règim jurídic i el procediment d’actuació.

Art. 2. Aquest Reglament, de conformitat amb el que disposa l’article 191 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, té naturalesa especial.

Art.3. A l’efecte d’aquest Reglament, s’entén per:
A) Protocols: Conjunt de regles que cal observar pel que fa a l’etiqueta, les presidències, etc.,
en les cerimònies i en les relacions oficials. Són regles a les què ha d’atenir-se l’organització, des del
punt de vista cerimonial, dels actes públics, en particular pel que fa a la precedència de les autoritats
i al seu tractament, així com als símbols i distintius que, com a conseqüència de l’exercici del càrrec,
correspon a les autoritats municipals.
B) Honors: Qualitat moral que porta a algú a no fer res que el pugui desmerèixer en l’estima
dels altres i en la pròpia. Atribucions de dignitat conferides a títol de reconeixement a persones
físiques o jurídiques a raó dels seus mèrits.
C) Distincions: Prerrogativa, honor, concedit a algú per recompensar el mèrit.

TÍTOL PRIMER
Del Protocol

Ordenament, prelació i tractament protocol·lari dels membres de la Corporació Municipal.

Art. 4. El present Reglament pretén regular la submissió a les regles de protocol per part
d’aquest Ajuntament en els actes públics en els que participi l’Ajuntament d’Alforja.

Art. 5. No queden inclosos dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament els actes públics
municipals en què participin autoritats estatals o autonòmiques les quals es regiran per el seva
pròpia normativa.

Art. 6. Es consideraran actes públics els actes municipals que, organitzats per les autoritats
competents, tinguin lloc en motiu de festivitats, commemoracions o esdeveniments.

També tindran la consideració d’actes públics, els organitzats en el municipi per institucions,
organismes o autoritats, per motius directament relacionats amb els serveis i competències
municipals de caràcter sectorial.

Art. 7. La presidència dels actes públics té caràcter unipersonal i correspondrà a l’Alcalde/essa,
a excepció dels supòsits en què, d’acord amb la legislació vigent, i com a conseqüència de
l’assistència a aquests actes d’autoritats estatals o autonòmiques, la presidència de l’acte
correspongui a aquestes autoritats.
No obstant això, l’Alcalde/essa podrà cedir la presidència o, si s’escau, establir una presidència
honorífica, quant per raons de respecte, jerarquia o rang, ho consideri convenient.

Art. 8. La precedència dels membres de la Corporació Municipal, quan assisteixin als actes
oficials serà la següent:
1-

Alcalde/essa

2-

Membres de la Junta de Portaveus

3-

Membres de la Comissió de Govern

4-

La resta de Regidors/es

Aquesta precedència no s’alterarà encara que l’acte sigui a iniciativa d’un membre de la
Corporació concret, a excepció que hi intervingui com a ponent i formi part de la presidència de la
mesa.
La precedència s’alterarà, d’acord amb la legislació vigent, quan assisteixin a l’acte alts càrrecs
de l’Estat, de la Generalitat o d’altres Comunitats Autònomes o Entitats Locals, i s’ajustarà, en aquest
cas, al règim de prelacions que aquella legislació estableixi (Reial Decret 2099/83).
Així mateix, l’Alcalde/essa de la vila, podrà, amb motiu de l’assistència de convidats il·lustres,
donar-los un tracte de preferència en el règim de prelacions.
Si es produeix la mort d’algun membre de la Corporació Municipal, es respectaran les últimes
voluntats del difunt i la decisió de la família pel que fa a l’acte protocol·lari de vetlla i enterrament. Si
no hi ha cap disposició en contra, l’Ajuntament podrà instal·lar a la Casa Consistorial la capella ardent
on es col·locarà el fèretre amb les despulles del difunt amb el cerimonial que s’acordi.

Art.9. Protocol especial de constitució de l’Ajuntament. La constitució de la Corporació i la
presa de possessió del càrrec d’Alcalde/essa o de Regidor/a, així com la substitució de qualsevol dels
seus membres, es farà d’acord amb el procediment establert per la Llei Orgànica del Règim Electoral
General (Llei5/85).
A aquest efecte, amb motiu de la renovació de la Corporació i el de la seva constitució, la
Secretaria General elaborarà un protocol de la sessió, que serà elevat a l’Alcalde/essa perquè aprovi
abans de la sessió constitutiva.

Art.10. Tractament. D’acord amb el que estableix el Decret 189/81 de la Generalitat de
Catalunya i el Títol tercer d’honors inherents a les distincions, regulat pel Reial Decret 2099/83,
modificat pel Reial Decret 617/97 els membres que formen la Corporació Municipal rebran el
tractament protocol·lari de:
L’Alcalde/essa de l’Ajuntament d’Alforja ostentarà el tractament d’Il·lustríssim/a senyor/a, i la
resta de membres de la Corporació el de senyor o senyora.
Desapareixerà el tractament protocol·lari per als Alcaldes/eses i Regidor/es quant deixin
d’exercir el seu càrrec públic. Només es mantindrà en aquells casos en què aquesta distinció hagi
estat concedida a títol personal i, per tant, amb caràcter vitalici.

Art. 11. S’entendrà per símbols municipals els elements gràfics que identifiquen el Municipi i la
Corporació Municipal i que són d’ús exclusiu d’aquesta. Aquests símbols només podran ser utilitzats
per l’Ajuntament o per qui disposi de l’autorització municipal per fer-ho.

L’ús i col·locació de la bandera d’Alforja s’ajustaran al que disposa la Llei 39/1981, de 28
d’octubre, per la qual es regula l’ús de la bandera espanyola i de les altres banderes, ensenyes, i pel
Reglament de Símbols dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 263/1991, de 25 de
novembre.
Per la seva banda, l’ús de l’escut de la vila, que correspondrà amb caràcter privatiu a
l’Ajuntament, serà utilitzat per aquest en tota la documentació gràfica que editi.

Les entitats privades i els particulars únicament podran fer ús de l’escut de la vila amb
l’autorització expressa i prèvia de l’Ajuntament d’Alforja.
En tot el que no estigui previst en aquest Reglament sobre l’ús de l’escut municipal, ens
atindrem al que disposa el Reglament de Símbols del Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret
263/1991, de 25 de novembre.

TÍTOL SEGON

Dels Honors i Distincions

Capítol I
Disposicions Generals

Art.12. Atès que l’Excm.Ajuntament té facultats per honrar persones o entitats en mèrit de la
labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi del nostre poble,
crea les següents distincions:
-

Escut de Vila d’Alforja.

-

Menció honorífica Municipal.

-

Títol de fill predilecte de la Vila d’Alforja.

-

Títol de fill adoptiu de la Vila d’Alforja.

-

Llibre d’honor.

-

Altres honors.

Art. 13. Els nomenaments i les distincions honorífiques atorgades seran objecte d’un acte
solemne de lliurament dels diplomes i distintius corresponents, d’acord amb el que disposi
l’Ajuntament.

Art. 14. Els honors i les distincions regulats en aquest Títol tindran naturalesa purament
honorífica, sense que, en conseqüència, atorguin ni puguin generar cap dret de contingut econòmic
o de caràcter administratiu.

Art. 15. Cap dels honors i distincions que es regulen en aquest títol, no podrà recaure en
persones que desenvolupin alts càrrecs a l’Administració, i respecte dels quals la Corporació estigui
en relació subordinada de jerarquia, funció o servei, mentre subsisteixin aquests motius.

Art. 16. El règim jurídic dels títols de fill predilecte o filla predilecte i fill o filla adoptiu/va
tindran les següents característiques:
a)

El títols de fill predilecte o filla predilecte i de fill o filla adoptiu/va, es podran concedir

a títol pòstum.

b)

Els títols de fill predilecte i filla predilecta i del fill o filla adoptiu/va d’Alforja, pel fet de

constituir les distincions de més categoria d’aquest Ajuntament, es concediran restrictivament i
tindran caràcter vitalici, sense perjudici del que disposa l’article 35 d’aquest Reglament. Un cop
conferits tres títols de cadascuna de les categories anteriorment exposades, no se’n podran conferir
de nous mentre visquin els guardonats, exceptuant supòsits excepcionals, en el cas del quals s’haurà
de seguir el procediment també excepcional establert en l’article 30 d’aquest Reglament.
La limitació anterior no serà aplicable quan es concedeixin a títol pòstum.
Els beneficiaris d’aquests títols gaudiran d’un lloc preferent en els actes oficials que celebri
l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix en el Títol Primer d’aquest Reglament.

Capítol II
De les distincions:

1.-ESCUT DE LA VILA

Art.17. L’Escut de la Vila d’Alforja és una manifestació d’agraïment municipal

que la

Corporació atorga a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, per l’actuació personal o
col·lectiva que s’hagi distingit en una continuada labor cultural, científica, econòmica, social o
esportiva a favor de la Vila.
S’estableixen tres categories d’escuts: d’Or, d’Argent i de Bronze.

A aquests efectes, per determinar en cada cas la categoria de l’Escut, s’hauran de tenir en
compte la naturalesa dels mèrits que concorrin en la persona proposada,
la transcendència de la tasca que hagi realitzat en benefici o honor de la vila i les
circumstàncies particulars que l’envoltin.

Art. 18. El disseny de l’Escut serà el mateix per a les tres categories i consistirà en un escut de
2cm. d’alçada X 1,5cm., d’amplada i de 2mm., de gruix. En la part del darrera quedarà inscrit el nom
de la persona o entitat a la qual s’hagi concedit l’escut i la data de l’acord del seu atorgament.

Art.19. Els afavorits per aquesta distinció els serà lliurat el corresponent títol en pergamí,
concebut en els termes següents: “ Recongnoverunt Proceres – Civitatis Alforgetans – Com sigui que
en el Sr. ... concorren mèrits suficients, l’Ajuntament en Ple, en sessió de ..., ha acordat concedir-li
l’Escut de la Vila en la categoria de ..., En conseqüència s’expedeix el present títol, a ..., de ..., de dos
mil ..., L’Alcalde - El Secretari.

2.-MENCIÓ HONORÍFICA MUNICIPAL

Art.20. La menció honorífica municipal, es podrà atorgar a aquelles persones o entitats , en
reconeixement de mereixements especials, que hagin intervingut de manera decisiva en la
consecució d’un servei transcendental a profit de la població de la Vila.

Art.21. La llegenda que s’estamparà en el pergamí o placa acreditatius d’aquesta distinció, serà
com segueix:
“L’Excel·lentíssim Ajuntament d’aquesta Vila interpretant el sentit general

del veïnat,

concedeix al Sr ..., la Menció Honorífica Municipal, en prova d’agraïment per la seva eficaç
col·laboració i ajuda desinteressada en la consecució de ..., per a la nostra Vila,
Alforja, ..., de ..., de ....,
L’Alcalde, El Secretari.”

3.- EL TÍTOL DE FILL PREDILECTE D’ALFORJA

Art.22.

La concessió del títol de fill predilecte o filla predilecta del municipi d’Alforja,

juntament amb el títol de fill adoptiu i filla adoptiva d’Alforja, constitueix la màxima categoria de les
distincions municipals. Aquest títol solament podrà recaure en persones físiques, nascudes al
municipi d’Alforja, la trajectòria personal o professional de les quals, mereixi la consideració i
agraïment oficial, per haver destacat de forma extraordinària beneficiant els interessos de la localitat
d’Alforja i amb indiscutible repercussió pública.

Art.23. El títol a atorgar consistirà en un pergamí amb la següent llegenda:
“ L’Excm.Ajuntament d’aquesta Vila, interpretant el sentit general del veïnat, concedeix al Sr.
..., l’honorós títol de Fill Predilecte d’Alforja, en públic reconeixement dels singulars mèrits que ha
contret amb la seva labor constant a favor dels interessos de la població d’Alforja.”
Alforja, ..., de ..., de ...,
L’Alcalde, El Secretari.

4.- DEL TÍTOL DE FILL ADOPTIU

Art. 24. La concessió del títol de fill adoptiu o filla adoptiva del municipi d’Alforja, d’igual
categoria que el títol anterior, podrà recaure en les persones físiques que reuneixin les condicions
exigides en l’article anterior, però que no hagin nascut al municipi d’Alforja. Es concedirà als naturals
d’altres poblacions, residents o no a la vostra Vila per la seva reiterada i eficaç labor a favor dels
interessos d’Alforja i/o per les seves acreditades actuacions en qualsevol aspecte de les activitats
humanes.

Art.25. La llegenda que figurarà en el pergamí a atorgar, acreditatiu de la distinció concedida
serà tal com segueix:
“L’Excm. Ajuntament d’aquesta Vila, desitjant que quedi constància del seu agraïment i
interpretant el sentit del veïnat, s’honora a concedir al Sr. ..., l’honorós títol de Fill Adoptiu d’Alforja

en públic reconeixement dels grans mèrits contrets per la seva labor en favor dels interessos de la
Vila, i en especial per...”
Alforja, ..., de ..., de 1...
L’Alcalde, El Secretari.

5.- LLIBRE D’HONOR

Art. 26. L’Ajuntament d’Alforja disposarà d’un llibre d’honor on podran signar les personalitats
que visitin la Casa Consistorial.

6.-ALTRES HONORS

Art. 27.

Es consideren altes honors els reconeixements de mèrits especials o serveis

extraordinaris, a una persona o entitat vinculada a la vila, sigui nacional o estrangera.

Art. 28. Podran ser dels tipus següent:
-

Designació d’una via pública

-

Espai públic

-

Instal·lació municipal amb el seu nom

-

Monument o placa commemorativa.

Capítol III
TRAMITACIÓ PER A CONCEDIR LES ANTERIORS DISTINCIONS

Art. 29. Els honors i les distincions previstos en aquest títol requeriran, per a la seva concessió,
la tramitació prèvia d’un expedient administratiu, la instrucció del qual servirà per a determinar,

justificar i fonamentar la concurrència en el candidat o la candidatura dels mèrits o

les

circumstàncies proposades per ser-ne beneficiari.
L’expedient s’instruirà en virtut d’acord de l’Ajuntament Ple, amb un dels següents requisits:
1.

A proposta d’Alcaldia, mitjançant la presentació de la corresponent moció raonada.

2.

A proposta d’una Comissió Informativa mitjançant el corresponent dictamen.

3.

A petició de la majoria de les Associacions o Entitats Culturals o d’un altre ordre, de

la població.
4.

A sol·licitud del 20% dels residents majors d’edat inscrits en el cens corresponent.

Art. 30. En l’acord inicial de al Corporació, o en les propostes de les Entitats, s’expressarà
concretament els fets o circumstàncies que hagin d’ésser objecte de l’expedient, la persona o entitat
que hagi de ser guardonada i classe de distinció que es pretén li sigui concedida.

Art. 31. En la mateixa sessió en la qual s’acordi la incoació de l’expedient es designarà el
membre de la Corporació que hagi d’actuar com a Instructor i el funcionari al qual se li confiï el
càrrec de Secretari.

Art. 32. Als expedients s’hi anotaran tantes dades o antecedents com l’Ajuntament disposi
relacionats amb l’objecte pel qual es promou i es practicaran tantes diligències com sigui necessàries
per determinar amb precisió els mèrits del candidat o de la candidata proposat, demanarà per a això,
tots els informes, els antecedents o les referències necessàries per acreditar la concurrència en el
candidat o la candidata dels mèrits, les qualitats i les circumstàncies singulars establertes en aquest
Reglament.

Art. 33. Una vegada acabat l’expedient, l’Instructor ha de formular una proposta motivada de
resolució, i l’ha de trametre a l’Alcaldia acompanyada de l’expedient instruït.
L’Alcaldia, examinades les actuacions, podrà requerir la realització de noves diligències o fer
seva la proposta.

Art. 34. La proposta que se’n derivi, s’exposarà al públic, al tauló d’anuncis i al B.O.P. de
Tarragona, per un termini de trenta dies, durant el qual, tothom que ho desitgi, podrà examinar
l’expedient i presentar les reclamacions o objeccions que s’estimin pertinents.

Art. 35. La resolució que procedeixi, serà adoptada per l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta
legal de membres de la Corporació.

Art. 36. Els atributs o documents representatius de les distincions concedides, s’entregaran als
interessats per l’Il·lm. Sr. Alcalde en acte públic d’homenatge, o en la forma que l’Excm. Ajuntament
disposi a l’adoptar l’acord de concessió. En
el cas de ser concedit a títol pòstum, el lliurament es fa a la persona o familiar més proper i
segons consens dels membres del Consistori.

Art. 37. Tots els Regidors al prendre possessió per primera vegada seran mereixedors de
l’Escut de la Vila en la seva distinció d’Argent. En aquest cas no serà necessària la instrucció de
l’expedient que s’especifica en el present document. En cap cas es podran prendre acords, d’atorgar
a membres de la Corporació mentre duri el seu mandat, de fill predilecte, adoptiu o menció
honorífica municipal.

Art. 38. Encara que les concessions que es preceptuen en aquest Reglament tinguin caràcter
irrevocable, si algun titular de dites concessions arribés a ésser indigne de seguir posseint-la per
causes que afecten greument l’honor, la Corporació Municipal, l’hi retirarà , decisió que s’adoptarà
en votació secreta i prèvia instrucció de d’oportú expedient justificatiu dels fets que ocasionen
aquesta mesura i, naturalment, amb el quòrum legal per acordar-la.

Art. 39. La Secretaria General de l’Ajuntament tindrà al seu càrrec la custòdia i la gestió del
llibre de registre d’honors i distincions, que estarà dividit en tantes seccions com nomenaments i
distincions honorífiques es prevegin en el present Reglament.

En aquest llibre s’inscriuran, per ordre cronològic, els honors i les distincions atorgats, amb
expressió de les dades identificatives del beneficiari i un breu resum de les circumstàncies personals
que hagin motivat la distinció.

DISPOSICIÓ FINAL

La vigència d’aquest Reglament començarà a partir de la publicació de la seva aprovació
definitiva al Butlletí Oficial de la Província i així es decretarà expressament.

