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Dimecres, 16 d'agost de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sitges

EDICTE

El  Ple de  la  Corporació,  en sessió celebrada el  dia  24 d'abril  de 2017 va adoptar  l'acord d'aprovar  inicialment  la  
modificació del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Sitges, sotmetent-se a informació pública en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 de maig de 2017, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 7369 de 15 de maig de 2017, en el diari ARA de data 16 de maig de 2017 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament 
per a la presentació de reclamacions i suggeriments.  Dins d'aquest termini d'exposició es va presentar una al·legació 
que es va resoldre en el Ple de data 31 de juliol de 2017 i on va quedar aprovat definitivament aquest reglament.

D'acord amb el que estableix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de règim local, es  
procedeix a la publicació íntegre del text de la modificació del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de 
Sitges, que entrarà en vigor transcorreguts 15 dies a partir  de la comunicació d'aquesta publicació a l'administració 
autonòmica i estatal. 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS.

.../

Art. 7. DOL MUNICIPAL.

En cas de defunció de l'Alcalde/ssa en exercici:

• Es decretaran 3 dies de dol oficial.
• Les banderes de totes les dependències municipals onejaran a mig pal i les interiors lluiran amb un crespó o llaç  
negre.
• Durant la vetlla, dos agents de la Policia Local, vestits de gala, restaran a la porta del tanatori i/o de l'església o sala de 
vetlla durant la celebració del funeral.
• Es col·locarà la bandera de Sitges damunt el fèretre.
• S'enviarà una corona de flors amb la inscripció "Il·lustríssim Ajuntament de Sitges".
• S'atendrà protocol·làriament l'acte de funeral/enterrament d'acord amb la família.
• Es publicarà una esquela en el setmanari "L'Eco de Sitges".
• S'oferirà a la família la possibilitat d'instal·lar la capella ardent al Saló de Plens de l'Ajuntament I llibre de condol per a  
signatures de recordatori.

En cas de defunció de Regidors/es en exercici:

• Es decretaran 2 dies de dol oficial.
• Les banderes de totes les dependències municipals onejaran a mig pal i les interiors lluiran amb un crespó o llaç  
negre.
• Durant la vetlla, dos agents de la Policia Local, vestits de gala, restaran a la porta del tanatori i/o de l'església o sala de 
vetlla durant la celebració del funeral.
• Es col·locarà la bandera de Sitges damunt el fèretre.
• S'enviarà una corona de flors amb la inscripció "Il·lustríssim Ajuntament de Sitges".
• S'atendrà protocol·làriament l'acte de funeral/enterrament d'acord amb la família.
• Es publicarà una esquela en el setmanari "L'Eco de Sitges".
• S'oferirà a la família la possibilitat d'instal·lar la capella ardent al Saló de Plens de l'Ajuntament I llibre de condol per a  
signatures de recordatori.

En cas de defunció d'Ex-alcaldes/ses:

• Es decretarà 1 dia de dol oficial.
• Les banderes exteriors de totes les dependències municipals onejaran a mig pal.
• Es col·locarà la bandera de Sitges sobre el fèretre.
• S'enviarà una corona de flors amb la inscripció "Il·lustríssim Ajuntament de Sitges".
• S'atendrà protocol·làriament l'acte de funeral/enterrament d'acord amb la família.
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• Es publicarà una esquela en el setmanari "El Eco de Sitges".
• S'oferirà a la família la possibilitat d'instal·lar la capella ardent al Saló de Plens de l'Ajuntament I llibre de condol per a  
signatures de recordatori.

En cas de defunció de Fills/es Predilectes, Fills/es Adoptius/ves i Cronista Oficial de la Vila:

• Es decretarà 1 dia de dol oficial.
• Les banderes exteriors de les dependències municipals onejaran a mig pal.
• Es col·locarà la bandera de Sitges damunt el fèretre.
• S'enviarà una corona de flors amb la inscripció "Il·lustríssim Ajuntament de Sitges".
• S'atendrà protocol·làriament l'acte de funeral/enterrament d'acord amb la família.
• Es publicarà una esquela en el setmanari "L'Eco de Sitges".

En cas de defunció del Delegat/a de l'Alcaldia al poble de Garraf o al nucli de Les Botigues en exercici:

• Es decretarà 1 dia de dol oficial.
• Les banderes exteriors de les dependències municipals onejaran a mig pal.
• Es col·locarà la bandera de Sitges sobre el fèretre.
• S'enviarà una corona de flors amb la inscripció "Il·lustríssim Ajuntament de Sitges".
• S'atendrà protocol·làriament l'acte de funeral/enterrament d'acord amb la família.
• Es publicarà una esquela en el setmanari "L'Eco de Sitges".

En cas de defunció d'un/a agent o comandament del cos de la Policia Local en exercici:

• Durant la vetlla, dos agents de la Policia Local, vestits de gala, restaran a la porta del tanatori i/o de l'església o sala de 
vetlla durant la celebració del funeral.
• S'enviarà una corona de flors amb la inscripció "Il·lustríssim Ajuntament de Sitges".

En cas de defunció d'un/a treballador/a de la plantilla municipal en exercici:

• S'enviarà una corona de flors amb la inscripció "Il·lustríssim Ajuntament de Sitges".
• El treballador/a municipal podrà deixar constància escrita o en el seu cas, la família podrà manifestar el desig de fer  
donació de l'import de la corona de flors a partides de serveis socials o a alguna entitat benèfica.

Aquest protocol s'aplicarà sempre i en tots els casos amb el consens amb la família, respectant la seva decisió en tot  
moment."

RECURSOS:

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a  
comptar des del dia següent de la seva publicació. 

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

Sitges, 3 d'agost de 2017
El batlle, Miquel Forns Fusté
Davant meu, la secretària general accidental, Mercè López-Feliu Font
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