Preàmbul
Els articles 189 i 190 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, preveuen que dites entitats poden acordar la creació de medalles,
emblemes, condecoracions i d’altres distintius honorífics, amb la finalitat de premiar
especials mereixements o serveis extraordinaris, així com acordar nomenaments de fills
predilectes i adoptius o membres honoraris de la Corporació, atenent en tot cas als
mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que en els guardonats concorren, per bé que
l’article 191 prescriu que els requisits i els tràmits necessaris per a la concessió dels
honors i distincions a què es refereixen els esmentats articles, s’han de fixar en un
reglament especial.
D'acord amb aquesta normativa, l’Ajuntament de Torrelles de Foix es vol dotar d'un
reglament d'aquestes característiques, que li permeti premiar els mèrits especials o actes
significatius i extraordinaris dels seus ciutadans o entitats que contribueixin, en benefici
dels nostre municipi i de forma destacada, a assolir la projecció, bon nom o prestigi del
nostre municipi, enriquint el patrimoni immaterial de la nostra vila.
Torrelles de Foix no ha disposat mai d'un text normatiu que contemplés l'atorgament de
títols o distincions, ni tampoc de disposicions que regulessin el protocol i cerimonial a
seguir davant d'actes públics importants, ni el tractament que cal donar als electes locals,
representants escollits democràticament per defensar els interessos dels nostre municipi.
Així les coses, atesa la realitat social avui imperant, a la vegada que l’experiència
assolida aquests darrers anys en l’organització d’actes oficials i protocol·laris, determinen
la necessitat de la redacció d'un reglament que tingui en compte tots aquests aspectes.
Títol Preliminar.- Disposicions Generals
Article 1. - Objecte
Aquest Reglament té per objecte:
a) Regular tot el que fa referència a la concessió d’honors i distincions,
nomenaments honorífics i premis en reconeixement a actuacions i circumstàncies
especials de persones o entitats que hagin o estiguin contribuint a fer créixer el
prestigi del municipi, i/o a beneficiar als ciutadans de Torrelles de Foix.
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REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE TORRELLES DE
FOIX

b) Establir les normes de protocol que han de regir la Corporació Municipal i els seus
membres en el desenvolupament de la seva funció.
Article 2. - Naturalesa jurídica
Aquest Reglament, de conformitat amb allò 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.
Títol Primer.- Dels honors i distincions
Capítol primer.- Catàleg d’honors i distincions
Article 3. Classificació dels honors i distincions
Els honors i distincions que l’Ajuntament de Torrelles de Foix pot conferir per premiar
mèrits especials o serveis extraordinaris prestats al municipi, són els següents:
a) Nomenaments honorífics
1) Títol de Fill o Filla Predilecte/a de Torrelles de Foix
2) Títol de Fill o Filla Adoptiu/va de Torrelles de Foix

1) Medalla de la Vila
2) Placa d'Honor de la Vila
3) Membre honorífic de la Corporació, en la qualitat d'alcalde o alcaldessa
honoraris, o regidor o regidora honoraris de l'Ajuntament de Torrelles de Foix
c) Altres distincions
1) Retolació de carrers, edificis o locals municipals
2) Agermanament
3) Distinció honorífica
4) Distinció a la longevitat
5) Escut o solapa d'agulla
Article 4. Caire honorífic de les distincions
Les distincions assenyalades a l’article precedent són únicament honorífiques, sense que
pugui generar cap tipus de dret econòmic o administratiu.
Article 5. Règim d’incompatibilitats.
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b) Distincions honorífiques

No es podrà concedir cap de les distincions o dels honors assenyalats a les persones que
ocupin alts càrrecs en l’Administració i respecte els quals la Corporació es trobi en relació
de coordinació o cooperació en determinades funcions o serveis, mentre es mantingui la
relació de coordinació o cooperació; llevat que es tracti d’un que a judici de la Corporació,
i amb els procediments establerts en aquest Reglament, sigui adient la seva concessió.
Capítol segon.- Dels nomenaments honorífics
Article 6. Dels títols de Fillo Filla Predilecte/a i de Fill o Filla Adoptiu/va
1. La concessió del Títol de Fill o Filla Predilecte/a de la vila de Torrelles de Foix
només podrà ser concedit a persones nascudes a Torrelles de Foix, que hagin
destacat per les seves qualitats o mèrits personals de forma extraordinària o per
serveis prestats en benefici o honor de Torrelles de Foix, havent assolit una
consideració pública notòria.
Excepcionalment, els fills o filles nascuts/nascudes fora del municipi de Torrelles
de Foix podran gaudir també de l’atorgament del títol de Fill Predilecte/Filla
Predilecta, sempre que en el moment del seu naixement els pares/les mares
tinguessin fixada la seva residència habitual a Torrelles de Foix.
2. El Títol de Fill o Filla Adoptiu/va de Torrelles de Foix es reserva a qui no havent
nascut a Torrelles de Foix, reuneix les circumstàncies assenyalades al paràgraf
anterior.

4. Els efectes derivats de l’atorgament d’un o altre títol seran exactament els
mateixos.
Article 7. Nombre de títols i restriccions dels mateixos
Aquests dos títols tindran caràcter vitalici, i un cop se n’hagin atorgat tres per a
cadascuna de les modalitats, no se’n podran conferir altres mentre visquin les persones
distingides, llevat que es tracti d’un cas molt excepcional, a judici de la Corporació que
haurà de declarar aquest cas d’excepció prèviament en sessió plenària i per unanimitat.
En aquells casos que qualsevol d’aquests dos honors o distincions s’atorguin a títol
pòstum, no computaran als efectes detallats al paràgraf anterior.
Article 8. Formalització dels títols
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3. Tots els Títols poden ser concedits a títol pòstum, sempre que la persona morta
hagi tingut el mereixement abans esmentat.

Aquests dos títols es faran constar en el corresponent pergamí, a més del llibre d’actes
de sessions i de la corresponent anotació en el Llibre d'honor. D'altra banda, per fer el
lliurament d’aquestes distincions es donarà la deguda solemnitat.
Per atorgar aquests dos nomenaments a membres de la Corporació municipal, haurà
d’haver transcorregut com a mínim un any des de la data de cessació a la qual s’insti la
concessió, tret d’aquells que s’atorguin a títol pòstum.
Article 9. Iniciació d’expedient
Aquests dos nomenaments podran incoar-se i iniciar-se de la següent manera:
1. D’ofici, per acord de la majoria absoluta dels legals membres de la Corporació,
segons estableix l’article 71 del Reglament d’Organització.
2. A petició dels ciutadans, ciutadanes o les entitats inscrites en el registre municipal
d’associacions, sempre que la sol·licitud compti amb el nombre mínim de
signatures prevista l'article 22 d'aquest Reglament.
Capítol tercer.- De les distincions honorífiques
Article 10. Medalla de la Vila

2. Les medalles de la vila podran ser en les categories d'or, d'argent o de bronze.
3. La concessió de la medalla s’acompanyarà d’un diploma acreditatiu d’aquesta
distinció.
Article 11. Placa d’Honor de la Vila de Torrelles de Foix
1. La Placa d’Honor de la Vila de Torrelles de Foix és un reconeixement municipal, creat
per a premiar mèrits extraordinaris que concorrin en entitats, associacions, companyies
mercantils i, en general a les persones jurídiques que es distingeixin en el
desenvolupament i foment dels interessos morals o materials de la població.
2. La seva concessió, a l'igual que la de la Medalla de la Vila, requerirà els mateixos
tràmits que per els demés títols i/o honors regulats en el present Reglament.
Article 12. Nomenament de Membres Honorífics de la Corporació.
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1. La Medalla de la Vila és una manifestació d’agraïment municipal que té per objecte
premiar els mèrits extraordinaris que concorrin en les persones físiques, l’actuació de
les quals hagi tingut un ressò especial, o una repercussió notable en els àmbits
cultural, artístic, científic, econòmic, social, polític o esportiu.

1. El nomenament d’Alcalde Honorari o Alcaldessa Honorària, Regidor Honorari o
Regidora Honorària de l’Ajuntament de Torrelles de Foix el podrà concedir la
mateixa Corporació a personalitats espanyoles o estrangeres, com a mostra de
l’alta consideració que mereixen o com a correspondència a distincions similars
conferides a la Corporació o Autoritats Municipals de la vila.
Així mateix podrà atorgar-se aquesta distinció als antics Alcaldes o Alcaldesses,
Regidors o Regidores, mentre visquin, que el Ple de l’Ajuntament cregui que són
mereixedors d’aquest honor.

2. No podran fer-se nous nomenaments dels expressats en l’apartat anterior, mentre
visquin dues persones que siguin Alcaldes Honoraris o Alcaldesses Honoràries
que hagin rebut el Títol de Regidor Honorari o Regidora Honorària, com a
concessió de l’Ajuntament, llevat que es tracti d’un cas molt excepcional, a judici
de la Corporació, que haurà de declarar aquest caire excepcional, prèviament en
sessió plenària i per unanimitat.

3. L'ajuntament lliurarà als beneficiaris o beneficiàries una medalla o distintiu d'igual
format al que correspon a l'alcalde o alcaldessa o als regidors i regidores,
juntament amb el certificat de l'acord.

Les persones a les qui es concedeixin aquests nomenaments no tindran cap facultat per
intervenir en el govern ni en l’administració municipal, sens perjudici de que l'alcalde o
alcaldessa els pugui encomanar funcions representatives que s'hagin d'exercir fora del
terme municipal en actes sense transcendència administrativa.
En tot cas, les persones distingides per aquests nomenaments gaudiran d'un lloc
preferent en els actes oficials que celebri l'Ajuntament, quan per raó de la naturalesa de
l'acte hagin estat convidades per l'alcalde o alcaldessa, i hi assistiran amb la medalla
acreditativa de l'honor rebut.
Article 14. Característiques de les medalles
1. Les característiques de les medalles, seguiran el model tradicional i seran encunyades
o revestides amb el metall corresponent a les característiques.
2. A l’anvers tindrà l’escut oficial de Torrelles de Foix i la inscripció Ajuntament de Torrelles
de Foix, Medalla de la Vila.
Al revers figurarà el nom del guardonat o de la guardonada i la data de concessió. Podrà
també contenir una breu inscripció al·lusiva al mèrit personal que motiva la concessió.
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Article 13. Caràcter honorífic dels nomenaments

3. Les medalles podran ser en les categories d’or, d’argent i de bronze.
La medalla d’or es caracteritza pel seu atorgament excepcional, havent de concórrer
mèrits d’extraordinària rellevància. La medalla d’argent s’atorgarà quan la repercussió o el
seu ressò hagi estat a nivell nacional. La medalla de bronze s’atorgarà en la resta de
supòsits.
Article 15. Solemnitat del lliurament
Les distincions atorgades seran objecte d’un acte solemne de lliurament en la forma que
l’Ajuntament disposi per a cada ocasió.
Article 16. Iniciació d'expedient
Les distincions a que es refereixen els articles 10, 11 i 12 es concediran previ expedient
que haurà d’incoar-se tal com s'assenyala a l’article 21 d’aquest Reglament.
Capítol quart.- Altres distincions honorífiques

1. L’Ajuntament de Torrelles de Foix procedirà a la retolació de carrers, places, passeigs o
parcs respectant les denominacions tradicionals. Tanmateix, en reconeixement de
mereixements especials o serveis extraordinaris, podrà designar una via o plaça pública,
un complex urbà o una instal·lació o equipament municipal, inclosos col·legis, casals,
dispensaris, biblioteques o similars, amb el nom d’una persona o col·lectius en que
concorrin les circumstàncies assenyalades en les distincions anteriors.
Així mateix, podrà erigir monuments, escultures o plaques commemoratives referides a
persones físiques vinculades amb el municipi, com a reconeixement a la seva tasca o a la
seva trajectòria personal, quan hagi redundat en benefici d’aquesta.
Article 18. Agermanaments
1. L’agermanament serà el títol concedit a municipis de tot arreu per raó de vincles
comuns, afinitats i relacions preferencials.
2. El procediment per a l’agermanament s’iniciarà pel decret d’alcaldia, designant un
responsable municipal que tindrà com a missió la presa de contacte i l’establiment de
relacions prèvies amb representants de la localitat escollida, amb la finalitat d’aconseguir
l’acceptació de l’agermanament per part de dita localitat i l’elaboració del projecte
d’agermanament.
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Article 17. Assignació de denominacions, monuments i plaques commemoratives.

3. El projecte d’agermanament contindrà la següent documentació:
- Dades de la localitat escollida i definició de les característiques bàsiques d’aquesta.
- Proposta del programa d’activitats que s’hauran de desenvolupar en el marc de
l’agermanament.
- Proposta de calendari, procediment, termini i/o renovació per a la formalització de
l’agermanament.
- Proposta de constitució i formació d’un comitè d’agermanament, integrat per
representants públics i privats de les viles o municipis agermanats.
Article 19. Distinció a la longevitat
1. Aquesta distinció s’atorgarà a aquelles persones del municipi que comptin amb
una memòria històrica important, que assoleixin l’edat de cent anys.
2. Dites persones seran honorades amb un reconeixement públic, mitjançant el
lliurament d’una placa en la qual hi constarà l’escut del municipi, amb el nom de la
persona i la data del centenari. Dita distinció serà lliurada per l’alcalde o
alcaldessa a la persona interessada.
Capítol cinquè.- Drets dels guardonats
Article 20. Drets

-

Ostentar la Medalla o distinció en la seva vida pública o privada, amb les
excepcions previstes en aquest Reglament.

-

Assistir a les sessions del Ple, amb caràcter preferent, en lloc especialment
reservat.

-

A la seva mort assistirà a l’enterrament una representació de la Corporació. En
aquest darrer cas, quan es tracti d’una persona distingida amb Medalla de la Vila o
amb títol de Membre Honorari/Honorària de la Corporació, serà recomanable
l’assistència de tots els membres electes del Consistori.

Capítol sisè.- Del procediment de concessió d’honors.

Article 21. Iniciació
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Les persones guardonades amb alguna distinció municipal entre les que aquí es
reglamenten, tindran els següents drets:

1. L'atorgament de qualsevol dels honors a què es refereix aquest Reglament
requerirà la instrucció prèvia d'un expedient, que ha de tenir com a objecte la
determinació dels mèrits o les circumstàncies que facin aconsellable la seva
concessió.
2. El procediment s’iniciarà d'ofici, segons els casos, bé per Decret de l’Alcaldia o pel
Ple de la corporació, bé a instància subscrita pels presidents d'un mínim de tres
entitats o associacions constituïdes a Torrelles de Foix, inscrites en el Registre
Municipal d'Entitats, acompanyada de les certificacions dels acords adoptats pels
respectius òrgans plenaris, donant conformitat a la proposta d'atorgament de
l'honor o distinció.
3. Excepcionalment, podrà també iniciar-se a instància dels propis veïns del
municipi, sempre que la sol·licitud vagi acompanyada d'un nombre mínim de 250
signatures, autenticades per la secretaria general de l'Ajuntament. En aquest
supòsit, caldrà a més l'aprovació prèvia de la Junta de Govern. Quan la proposta
es refereixi a un funcionari o funcionària de la Corporació, a més de les normes
establertes en aquest Reglament, seran d’aplicació les contingudes a la legislació
aplicable als funcionaris i funcionàries de l’Administració Local.
4. En el Decret de l’Alcaldia podran designar-se, d’entre els Regidors/les Regidores,
un instructor o una instructora que s’ocuparà de la tramitació de l’expedient. Per a
aquesta tasca, l’òrgan instructor podrà estar auxiliat per un secretari.

1. L’òrgan instructor practicarà totes les diligències que cregui necessàries per
investigar els mèrits de la persona proposada. Podrà sol·licitar informes i rebre
declaració d’aquelles persones o representants d’entitats que puguin subministrar
dades, antecedents o referències que portin a l’esclariment dels mèrits.
L’expedient serà sotmès a informació pública durant un termini de quinze dies
hàbils, mitjançant el tauler d’anuncis i la web municipal.
2. Acabada la pràctica de les diligències que s’haguessin acordat, l’òrgan instructor
formularà proposta motivada, que elevarà a l’Alcaldia. L’alcalde o alcaldessa, atesa
la documentació recollida, podrà ampliar les diligències o acceptar plenament el
dictamen.
En cas d’ampliar-se les diligències, aquestes es faran en el temps més breu
possible.
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Article 22. Instrucció

3. Finalitzades les diligències se sotmetrà a la consideració del Ple de la Corporació,
per tal que acordi el que estimi procedent, en la forma que es disposa en el
present Reglament.
Article 23. Resolució
1. La resolució que procedeixi serà adoptada pel Ple de l’Ajuntament, amb la votació
favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria
absoluta legal dels membres de la Corporació.
2. S’entendrà per nombre de fet el nombre de regidors/regidores efectivament exercents,
és a dir, els que resten del nombre legal que correspongui a l’Ajuntament de Torrelles
de Foix, una vegada deduïdes les vacants produïdes per defunció o per pèrdua del
càrrec per les causes determinades a la Llei, una vegada acordada per l’ajuntament,
amb independència de si són presents o no a la sessió.
Article 24.- Privació de les distincions
1. L’Ajuntament podrà privar de les distincions que són objecte d’aquest Reglament a
qui incorri en faltes que aconsellin aquesta mesura extrema.
2. L’acord de la Corporació en que s’adopti aquesta mesura anirà precedit de la
proposta i l’informe reservat de l’Alcaldia, i requerirà el mateix nombre de vots que
fou necessari per atorgar la distinció.

L’Ajuntament de Torrelles de Foix disposarà d’un llibre d’honor, la custòdia del qual
correspondrà a la Secretaria General, on podran signar les personalitats que visitin la
Casa Consistorial.
S'inscriuran en el Llibre d'honor, per ordre cronològic, l'atorgament d'honors i distincions,
amb un extracte de l'acord. Igualment caldrà anotar-hi, en el cas de revocació, la
cancel·lació corresponent. El Llibre d'honor tindrà caràcter públic.
Títol Segon.- Del Protocol i Cerimonial
Article 26. Definició
1. S'entén per protocol l'ordenament i l'aplicació sistemàtica de les normes de cortesia en
les relacions oficials entre les institucions i els representants electes de la vila. Reconeix
els privilegis i les precedències dels seus representants en els actes oficials i el seu
tractament. El seu objectiu és dignificar els actes públics.
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Article 25. Llibre d’honor

2. S'entén per cerimonial el conjunt de formalitats que cal observar en la celebració d'un
acte oficial. En formen part els símbols o distintius de les autoritats municipals que, per
raó del càrrec, els correspon portar en determinats actes. També en formen part aquells
elements que serveixen per engalanar els edificis consistorials en actes o diades
importants. El seu objectiu és donar solemnitat i pompa als actes públics.

Article 27. Objecte i àmbit d'aplicació
1. Els actes públics organitzats per l’Ajuntament de Torrelles de Foix se sotmetran a les
regles de protocol i cerimonial previstes en aquest Reglament.
2. No queden inclosos dintre de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament els actes públics
municipals en què participin autoritats estatals o autonòmiques, que s’han de regir per la
normativa vigent que els regula.
Article 28. Classes d'actes públics
A l’efecte d’aquest Reglament, els actes oficials es classifiquen en:
a) Actes oficials de caràcter general. Són tots aquells que s’organitzen a la vila amb
motiu de festivitats, commemoracions o esdeveniments de gran importància per
a la vida ciutadana municipal.

Als actes de caràcter general serà recomanable l’assistència de tots els/les membres de
la Corporació municipal.
Article 29. Presidència dels actes públic
La presidència dels actes municipals, qualsevol que sigui el seu caràcter, serà
unipersonal i correspondrà a l’Alcalde/essa.
Els actes que no presideixi l’Alcalde/essa de Torrelles de Foix, seran presidits per
l’autoritat municipal que per ell/a es designi, inclosos/incloses Regidors/es Delegats/des.
En defecte de designació expressa, correspondrà la Presidència a un/a Tinent/a
d’Alcalde, segons l’ordre d’aquest establert en el seu nomenament.
Quan en un acte municipal hi concorrin d’altres autoritats de l’Administració de l’Estat o
Autonòmica, se seguirà el que disposa el Reial Decret 2099/1983, de 4 d’agost i altres
disposicions vigents.
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b) Actes oficials de caràcter especial. Són els que organitzen les diferents àrees
d’actuació municipal amb motiu de commemoracions o esdeveniments propis de
l’àmbit específic dels seus respectius serveis, funcions i activitats.

L’Alcalde/essa podrà cedir la presidència o, si escau, establir una presidència honorífica,
quan per raons de respecte, jerarquia o rang ho consideri convenient.
Els Regidors i les Regidores assistents als actes municipals que no ocupin un lloc a la
Presidència, se situaran en un lloc preferent.

Article 30. Precedència o prelació
L’ordenament i la prelació dels components de la Corporació Municipal, quan assisteixin
als actes oficials serà la següent:
1. Alcalde o alcaldessa.
2. Tinents i Tinentes d’Alcalde, per ordre de nomenament.
3. Membres de la Junta de Portaveus, per l’ordre de major a menor representació
municipal.
4. Membres de la Junta de Govern, pel seu ordre de nomenament.
5. La resta de Regidors/es, pel seu ordre electoral i ordenats de major a menor
representació municipal.

Així mateix, l’Alcalde/essa de la vila de Torrelles de Foix podrà, amb motiu de l’assistència
de convidats/convidades il·lustres, donar-los un tracte de preferència en el règim de
prelacions.
Article 31. Assistència als actes d’ex-Alcaldes o Alcaldesses
Quan als actes oficials concorrin ex-Alcaldes o Alcaldesses de Torrelles de Foix, se
situaran a continuació de l’últim membre de la Corporació Municipal, ordenant-se d’acord
amb la data del seu cessament, començant pel més antic.
Article 32. Assistència als actes de persones guardonades amb distincions
honorífiques i convidats il·lustres.
Les persones guardonades per l’Ajuntament de Torrelles de Foix amb nomenaments o
distincions honorífiques, gaudiran d’un lloc preferent en els actes oficials que celebri
l’Ajuntament quan, per raó de la naturalesa de l’acte, hagin estat convidades per
l’Alcalde/essa.
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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,
ajustant-se, en aquest cas, al règim de prelacions de la normativa vigent.

Article 33. Protocol especial de constitució de l’Ajuntament
La constitució de la Corporació i la presa de possessió del càrrec d’Alcalde o Alcaldessa
o de Regidor o Regidora, 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
(Llei 5/1985, de 19 de juny).
L’Alcalde o Alcaldessa, efectuat el jurament o promesa del càrrec, rebrà de mans de la
Presidència de la Mesa d’Edat el bastó de comandament.
Finalitzat l’acte de constitució per part de l’Alcaldia es farà lliurament als nous membres
de la corporació que s’incorporin com a primer mandat, de la insígnia corporativa de
solapa.
A aquest efecte, amb motiu de la renovació de la Corporació i de la seva constitució, la
Secretaria General, conjuntament amb el Regidor designat per l'Alcaldia, elaboraran un
programa de la sessió, que serà elevat a l’Alcalde Alcaldessa en funcions perquè l’aprovi
abans de la sessió constitutiva.
Article 34. Organització del Ple municipal

Les sessions tindran lloc a la sala de plens de la Casa Consistorial, llevat dels casos de
força major en els quals, mitjançant la corresponent convocatòria de l’Alcalde/essa, podrà
habilitar-se un altre edifici o local amb aquesta finalitat. En tot cas, es consignarà en acta
aquesta circumstància.
No obstant això, amb caràcter excepcional i per motius de seguretat degudament
motivats, podrà realitzar-se alguna sessió plenària en un altre equipament municipal
habilitat a aquest efecte.
Article 35. Tractament i atributs
1. D’acord amb el que estableix el Decret 189/1981, de 2 de juliol, de la Generalitat
de Catalunya i el Títol Tercer d’Honors Inherents a les Distincions, regulat pel
Reial Decret 2099/83, de 4 d’agost, els membres que formen la Corporació
Municipal rebran el tractament protocol·lari de:
- Pel que fa a l’Alcalde o Alcaldessa, serà d’Il·lustre Senyor o Il·lustríssima
Senyora.
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El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de
l’Alcalde/essa, està integrat per tots els/les Regidors/es, amb l’assistència preceptiva del
Secretari/ària general de l’Ajuntament, i d’altres tècnics municipals que en el seu cas,
pugui determinar l’Alcalde/essa.

- Per a la resta de Regidors i Regidores de la Corporació Municipal, el tractament
protocol·lari serà de Senyor o Senyora.
Una vegada deixin d'exercir el càrrec públic pel qual foren nomenats, desapareixerà el
tractament protocol·lari per als Alcaldes/esses i Regidors/es.
2. Els atributs representatius del càrrec d’Alcalde/essa de Torrelles de Foix són:
-

Insígnia de solapa de l’escut municipal.

-

El bastó de comandament.

3. Els atributs representatius dels Regidors o Regidores són:
-

Insígnia de solapa de l’escut municipal.

Article 36. Ús de les insígnies.
-

Respecte de les insígnies de solapa amb l’escut de l’Ajuntament lliurades als
Regidors/es en l’acte de presa de possessió, es recomana el seu ús en tots els
actes oficials als quals hi assisteixin en la seva condició de càrrecs electes.

-

Aquestes insígnies quedaran de propietat dels Regidors com element
representatiu del seu mandat.

S’entendrà per símbols municipals aquells elements gràfics que identifiquin el Municipi i la
Corporació Municipal i que són d’ús exclusiu d’aquesta. Comprenen l’escut i l’emblema
de la Vila. Aquests símbols només podran ser utilitzats per l’Ajuntament o per qui disposi
de l’autorització municipal per fer-ne ús.
L’escut i la bandera de la Vila s’adequaran a allò que disposi la normativa legal vigent,
concretament el Decret 263/1991 de la Generalitat de Catalunya, de 25 de novembre, i el
Decret legislatiu 2/2003 de la Generalitat de Catalunya, de 28 d’abril, i més concretament
en els seus articles 36 i 37.
Article 38. Defunció dels membres de la Corporació Municipal
Si es produeix la mort d’algun/a dels/les membres de la Corporació Municipal, es
respectaran les últimes voluntats del difunt. La decisió de la família tindrà caràcter
preferent pel que fa a l’acte protocol·lari de vetlla i enterrament. Si no hi ha cap disposició
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Article 37. Ús dels símbols municipals

en contra, l’Ajuntament instal·larà a la Casa Consistorial, la capella ardent on es
col·locarà el fèretre amb les despulles del difunt amb el cerimonial que s’acordi.
En cas de mort d’algun/a membre de la Corporació Municipal, les banderes dels edificis
municipals onejaran a mig pal mentre durin les honres fúnebres.
Article 39. Declaració de dol oficial
1. El Ple de l’Ajuntament podrà decretar dol oficial en el municipi, durant els dies que
estimi oportú, en els supòsits de defunció de persones de relleu pel municipi o de
sinistres dels quals se’n derivin conseqüències greus per a la localitat, així com
per altres fets la gravetat dels quals justifiqui l’esmentada declaració.
2. En casos d’urgència, la declaració de dol oficial podrà efectuar-se per Decret de
l’Alcalde/essa, del qual donarà posteriorment compte en la primera sessió de Ple
que se celebri.
3. La declaració de dol oficial comportarà que les banderes ondegin a mig pal en els
edificis de l’administració municipal.
4. Aquest dol implicarà, que siguin anul·lades de les agendes de l’Alcalde/essa i
Regidor/res qualsevol acte de caràcter institucional.

L’Ajuntament de Torrelles de Foix oferirà per celebrar els casaments civils, les
dependències municipals com són el saló de plens i la Sala de Juntes de Govern,
situades a la Casa Consistorial.
El procediment serà el reglamentat per aquest tipus d’actes.

Disposició transitòria.- Única
Qualsevol excepció a allò que disposa aquest Reglament serà resolta mitjançant la
majoria absoluta dels membres que integren la Corporació, durant la celebració d’una
sessió plenària.
Disposició Addicional.- Única
Els honors i les distincions atorgats amb anterioritat a l’aprovació definitiva d’aquest
Reglament es consideraran vigents d’acord amb la normativa per la qual van ser
concedits.
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Article 40. Casaments Civils

DILIGÈNCIA
Aquest Reglament ha estat aprovat inicialment pel Ple Municipal, en sessió celebrada el
dia 18 d'octubre de 2016, i entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació del text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

Dono fe
La Secretària-Interventora Accidental
Irene Bolet Jiménez
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Vist-i-plau
L’Alcalde
Sergi Vallès Domingo

