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ANUNCI

Contra l'aprovació definitiva de l’esmentat Reglament Regulador del Protocol,
dels honors i de les distincions de l’Ajuntament de Flix que posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de 2 mesos comptats des del dia següent al de la publicació al BOPT
del present anunci.
En compliment de l’establert en l’article 178.2 del text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
es procedeix a publicar en annex el text íntegre del Reglament Regulador del
Protocol, dels honors i de les distincions de l’Ajuntament de Flix .
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Flix,
Marc Mur Bagés,
Alcalde-President
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L'Ajuntament en sessió plenària realitzada el 28 de novembre de 2018, va acordar aprovar
inicialment el Reglament Regulador del Protocol, dels honors i de les distincions de
l’Ajuntament de Flix que va ser sotmès a informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant edicte exposat al tauler d’edictes de la Corporació, i inserit en el Butlletí Oficial
de la província de Tarragona, publicat en el BOPT núm.: 232, de 28 de novembre de 2018 i
en el DOGC número 7771 de 28 de novembre de 2018. Finalitzat el termini d’exposició
pública sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions contra l’esmentat acord,
el mateix es considera elevat a definitiu.
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ANNEX
REGLAMENT REGULADOR DEL PROTOCOL, DELS HONORS I DE LES DISTINCIONS DE
L'AJUNTAMENT DE FLIX
| https://dipta.cat/ebop/

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte.

Article 2.- Naturalesa Jurídica.
Es redacta a l'empara del que disposen els articles 189 a 191 del Reglament
d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i té naturalesa especial.
Article 3.- Definicions.
A l'efecte d'aquest Reglament, s'entén per:
a) Protocol: Les regles a 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, corresponen a les autoritats municipals.
b) Honors i distincions: Són les atribucions de dignitat conferides a títol de reconeixement
a les persones físiques o jurídiques a raó dels seus mèrits.
c) Agermanaments: És l'acord lliurament adoptat entre dues col·lectivitats locals amb
l'objecte d'establir entre elles llaços de relació i amistat permanents, a l'efecte de millorar
el coneixement, l'entesa, l'intercanvi d'experiències i la cooperació mútua.

Ordenament, prelació i tractament protocol·lari dels membres de la Corporació Municipal
Article 4.Objecte.
Els actes públics organitzats per l'Ajuntament de Flix se sotmetran a les regles de protocol
i cerimonial previstes en aquest Reglament.
Article 5. Àmbit d'aplicació.
Queden exclosos dintre de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament
els actes públics municipals en què participin autoritats estatals o
nacionals, que s'han de regir per la normativa vigent que els
regula.
Article 6. Presidència dels actes públics.
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TÍTOL PRIMER. DEL PROTOCOL I CERIMONIAL
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Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic i el procediment general
d'actuació de l'Ajuntament de Flix, en relació amb el protocol, els honors i les distincions,
així com en tot allò relatiu als agermanaments que aquest vulgui acordar amb altres Viles
o pobles.

AJUNTAMENT DE FLIX
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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 escau,
establir una presidència honorífica, quan per raons de respecte,
jerarquia o rang, ho consideri convenient.
Article 7.Precedència.

La precedència s'alterarà, d'acord amb la legislació vigent, quan
assisteixin a l'acte alts càrrecs de l'Estat, de la Generalitat o
Entitats Locals, i s'ajustarà, en aquest cas, al règim de prelacions
que aquella legislació estableix (Reial Decret 2099/83).
Així mateix, l'alcalde/ssa del municipi podrà, amb motiu de
l'assistència de convidats il·lustres, donar-los un tracte de
preferència en el règim de prelacions.

Sense perjudici del que disposa l'article anterior, l'alcaldia podrà
modificar l'ordre escrit, en funció de la naturalesa de l'acte oficial
que es realitzi. Les persones guardonades per l'Ajuntament 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 convidats per l'alcalde.
Article 9.
Municipal.

Defunció

d'algun

membre

de

la

Corporació

En cas de defunció d'algun dels membres 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.
L'alcaldia també determinarà si s'ha de decretar dos dies de dol.
Article 10. Escut de solapa o agulla.
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Article 8. Precedència.

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 08-02-2019 | CVE 2019-01217 |

Pàg. 3-11

L'ordenament i la prelació dels components de la Corporació
Municipal, quan assisteixin als actes oficial serà la següent:
1- Alcalde/essa.
2.- Regidor que organitza l’ acte.
3- Tinents d'alcalde/essa, pel seu ordre.
4- Membres de la Junta de Portaveus, per ordre de més a menys
representació municipal.
5- La resta de regidors/es, per ordre de més a menys
representació municipal i segons l'ordre de les llistes electorals.

AJUNTAMENT DE FLIX

En el decurs del Ple de constitució, es farà el lliurament a
l'alcalde/essa i tots/es els/les regidors/es d'un botó de solapa o
una agulla de pit, en or, de l'escut de Flix.
Article 11. Ús dels símbols municipals.

Els símbols municipals només podran ser utilitzats per
l'Ajuntament o per qui disposi de l'autorització municipal per
fer-ne ús.
Article 12.Declaració de dol oficial i altres mostres de
condol.

Mostres de condol.
Es declararà, com a mínim, un dia de dol oficial.
Col·locació del domàs i crespó en defuncions d’ex regidors dels
Consistoris des de l’any 1979 i treballadors i ex treballadors .
TÍTOL SEGON. DELS HONORS I DISTINCIONS.
CAPÍTOL PRIMER.
DISPOSICIONS GENERALS
Article 13. Catàleg d'honors i distincions.
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El Ple de l'Ajuntament podrà decretar dol oficial en el municipi,
durant els dies que estimi oportú, en els supòsits de defunció de
les persones rellevants per la Vila o de sinistres dels quals es
derivin conseqüències greus per a Flix, així com per altres fets la
gravetat dels quals justifiqui l'esmentada declaració. En casos
d'urgència, la declaració de dol oficial podrà efectuar-se per
Decret de l'alcalde-essa, del qual donarà posterior compte en la
primera sessió del Ple que es celebri. La declaració de dol oficial
comportarà que les banderes onegin a mig pal o amb un crespó
negre en els edificis de l'administració municipal i la col·locació
del domàs amb el crespó negre. Aquest dol implicarà que pugui
ser anul·lat qualsevol acte de caràcter institucional o festiu.
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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 els descrits en l'article anterior. L'ús de l'escut de la
Vila (art. 16 del Reglament dels símbols dels ens locals de
Catalunya aprovat per Decret 263/11991, de 25 de novembre) és
privatiu de l'ens local. Les entitats privades i els particulars poden
fer ús de l'escut amb autorització expressa de l'Ajuntament de
Flix.

AJUNTAMENT DE FLIX

Els honors i les distincions que l'Ajuntament de Flix pot conferir
per premiar mèrits especials o serveis extraordinaris prestats al
municipi, són els següents:
a) Nomenaments honorífics:
| https://dipta.cat/ebop/

- Títol de Fill/a Predilecte de Flix
- Títol de Fill/a Adoptiu/iva de Flix
b) Distincions honorífiques
- Medalla d'Honor de la Vila de Flix

Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen
caràcter exclusivament honorífic, per la qual cosa no atorguen cap
dret de caire administratiu o econòmic. La concessió de totes les
distincions honorífiques haurà d'anar precedida de l'acompliment
de les normes establertes en el present Reglament.
Article 15. Règim d'incompatibilitats.
Amb l’única excepció del President de la Generalitat, no es podran
concedir honors o distincions a qui exerceixi càrrecs públics i
respecte dels quals l'Ajuntament es trobi en relació de
subordinació, jerarquia, funció o servei, mentre subsisteixin
aquests motius.
CAPÍTOL SEGON. DELS NOMENAMENTS HONORÍFICS

El títol de Fill/a Predilecte de la Vila de Flix únicament podrà
recaure en persones físiques, filles de Flix, independentment que
resideixin oficialment en un altre lloc, que hagin destacat per les
seves qualitats humanes o mèrits personals en qualsevol aspecte
de la vida, la trajectòria personal o professional de les quals
mereixin consideració i agraïment oficial, per haver destacat de
forma extraordinària i amb indiscutible repercussió pública en la
realització d'activitats que hagin redundat en benefici de la Vila o
l'hagin enaltit i que reuneixin les condicions establertes en aquest
Reglament.
Article 17. Títol de Fill/a Adoptiu/va.
El títol de Fill/a Adoptiu/iva, d'igual categoria que el títol anterior,
es podrà atorgar a les persones físiques que, sense ser filles de
Flix i essent, o no, residents a la Vila, tinguin amb aquesta una
vinculació continuada per la seva reiterada i eficaç labor a favor
dels interessos de Flix i reuneixin les condicions exigides en
l'article anterior.
www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

Codi Validació: 7LPLAF5MSTPHXD3Q36FGCSP27 | Verificació: http://flix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 11

Article 16. Títol de Fill/a Predilecte.
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Article 14. Naturalesa jurídica.

AJUNTAMENT DE FLIX

Article 18. Règim jurídic dels títols de Fill/a Predilecte o
Fill/a Adoptiu/va.
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Tant el títol de Fill/a Predilecte com el de Fill/a Adoptiu/iva podran
ser concedits a títol pòstum, sempre que la persona hagi tingut
els mereixements abans esmentats.
El títol de Fill/a Predilecte com el de Fill/a Adoptiu/iva seran
considerats d'igual jerarquia i honor, i son les distincions de major
categoria d'aquest Ajuntament, amb caràcter vitalici, sense
perjudici del que disposa l'art. 36 d'aquest Reglament.

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 altre mentre visquin les persones distingides, llevat que
es tracti d'un cas molt excepcional segons el parer de la
Corporació, que haurà de declarar aquesta excepcionalitat
prèviament en sessió plenària i adoptar l'acord per majoria
absoluta.
Article 20. Acreditació dels nomenaments honorífics.
La persona a favor de la qual s'acordi concedir qualsevol dels
títols anteriors tindrà dret a rebre un Diploma que contindrà la
data de l'acord, l'escut de Flix i la inscripció de Fill/a Predilecte o
la de Fill/a Adoptiu/iva, segons sigui el cas.
També rebrà una insígnia que s'ajustarà al model de l'escut de
solapa o agulla que fa servir la Corporació.

Les persones que esdevinguin Fill/a Predilecte o Adoptiu/va seran
especialment convidades a acompanyar la Corporació Municipal
en actes solemnes, i ocuparan el lloc que se'ls assenyali.
CAPÍTOL TERCER.
DE LES DISTINCIONS HONORÍFIQUES.
Article 22. La Medalla d'Honor de la Vila de Flix.
La Medalla d'Honor de la Vila de Flix és un distintiu que la
Corporació Municipal atorga amb caràcter individual o col·lectiu a
persones físiques, jurídiques, públiques o privades, institucions i
entitats, de qualsevol nacionalitat, que s'hagin distingit per una
trajectòria dedicada a la millora del municipi en qualsevol aspecte
o activitat.

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

Codi Validació: 7LPLAF5MSTPHXD3Q36FGCSP27 | Verificació: http://flix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 11

Article 21. Invitació actes.

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 08-02-2019 | CVE 2019-01217 |

Pàg. 6-11

Article 19 Caràcter i quantitat.

AJUNTAMENT DE FLIX

Article 23. Característiques Medalla d'Honor de Vila de Flix.
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La Medalla d'Honor de la Vila de Flix serà segons el disseny que
s’acordi en cada moment, i contindrà, com a mínim:- l'escut de
Flix i la inscripció «Medalla d'Honor de la Vila de Flix»- el nom de
la persona guardonada, i la data de l'acord de la concessió.
La medalla lliurada a persones individuals s'acompanyarà d'una
insígnia que s'ajustarà al model de l'escut de solapa o agulla que
fa servir la Corporació.E n el cas que es tracti de persones
jurídiques, ho podran fer constar en el seu anagrama i en
qualsevol eina de difusió de les seves activitats.

Article 24. Nomenclàtor.
Per a la inclusió de noms de persones físiques en el nomenclàtor
de la Vila de Flix caldrà que s’hagi produït el seu decés.
Article 25.Llibre d'honor.
L'Ajuntament de Flix disposarà d'un llibre d'honor, la custòdia del
qual correspondrà a l'alcaldia, on podran signar les personalitats
que visitin la Casa Consistorial i/o la nostra Vila, i siguin rebuts
per la Corporació. L'Ajuntament de Flix podrà reproduir el seu
contingut total o parcialment, a través de qualsevol mitjà o
suport, escrit, audiovisual o informàtic, per tal de donar-lo a
conèixer.
Article 26. Jubilacions treballadors municipals.

Article 27 Distinció a la longevitat.
Aquelles persones residents en el municipi que assoleixin l'edat de
cent anys seran honorades amb el reconeixement formal a una
llarga vida amb el lliurament d'un obsequi que es determini en el
seu moment, per l'alcalde i que formi part dels regals
institucionals
d'alcaldia.Aquesta
distinció
serà
lliurada
personalment a l'interessat/da per part de l'alcalde/essa o bé el/la
regidor/a en qui delegui.
CAPÍTOL CINQUÈ.
DEL PROCEDIMENT.

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

Codi Validació: 7LPLAF5MSTPHXD3Q36FGCSP27 | Verificació: http://flix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 11

Dins de la celebració d'algun acte, preferentment en el marc de
les festes de Nadal es lliurarà un obsequi que es determini en el
seu moment, per l'alcalde i que formi part dels regals
institucionals d'alcaldia.
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CAPÍTOL QUART. ALTRES DISTINCIONS HONORÍFIQUES

AJUNTAMENT DE FLIX

Article 28. Comissió d'Honors i Distincions.
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Es formarà una Comissió especial denominada d'Honors i
Distincions, la qual serà l'encarregada d'informar degudament els
expedients incoats i proposar al Ple l'adopció dels corresponents
acords.
Estarà presidida per l'alcalde o regidor en qui delegui, composada
pels portaveus de tots els Grups Municipals amb representació a
l'Ajuntament, i assistida pel secretari general de la Corporació o
funcionari en qui delegui, amb veu però sense vot, què aixecarà
acta de la sessió i que la incorporarà al Llibre de Registre
corresponent.

La concessió de qualsevol dels honors i distincions, a què es
refereix aquest Reglament requerirà la instrucció prèvia de
l'expedient oportú que serveixi per determinar els mèrits o les
circumstàncies que aconsellin aquesta concessió.
Article 30. Procediment.
L'inici de la instrucció de l'expedient, podrà efectuar-se per:
1- Decisió de l'Alcaldia-Presidència, mitjançant la presentació de
la corresponent moció raonada.
2- Per iniciativa pròpia o de qualsevol dels grups polítics amb
representació municipal, d'una tercera part dels regidors que
integren la Corporació.
3- A sol·licitud d’un mínim del 10% dels majors de 16 anys inscrits
en el padró municipal d'habitants.

Article 31. Procediment.
Les propostes o peticions han d'especificar el nom de les persones,
entitats o institucions sol·licitants i els mèrits i les circumstàncies
que concorren en la persona, entitat o col·lectiu a qui es proposa
distingir, aportant totes les dades i antecedents que es considerin
necessaris i proposant si s'escau, la pràctica de les diligències
convenients per complementar els fets que emparen la proposta de
distinció.
En cap cas no es proposarà el tipus de distinció o nomenament a
concedir. En cas de fer-ho la Corporació acordarà retornar
l'expedient a qui ho proposi a fi de que es presenti en la forma
establerta en aquest reglament.

Article 32. Procediment.
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4- A instància d’un mínim del 30% d'entitats, associacions o
col·lectius locals, degudament inscrits en el Registre Municipal
corresponent.
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Article 29. Iniciació.

AJUNTAMENT DE FLIX
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La
iniciació
de
l'expedient
es
farà
per
Decret
de
l'Alcalde-president, on s'encarregarà al secretari general la seva
tramitació. L'instructor practicarà totes les diligències que estimi
necessàries per investigar els mèrits del proposat, sol·licitant
informes, i rebent declaració de quantes persones o representants
d'entitats que puguin subministrar dades, antecedents o
referències que condueixin a l'esclariment d'aquells.
Article 33. Procediment.

Article 34.Procediment.
Acabada la tramitació de l'expedient, es portarà a estudi i informe
de la Comissió d'Honors i Distincions als efectes de formular la
proposta que correspongui, la qual serà elevada al Ple de la
Corporació.La proposta ha de ser adoptada per majoria absoluta
de tots els membres de la Comissió d'Honors i Distincions.
Article 35.Acord de Ple.
Elevada la proposta al Ple de la Corporació, el corresponent acord
s'haurà d'adoptar mitjançant votació nominal i secreta, amb
majoria absoluta, tot i que l'objectiu és aconseguir el màxim
consens.
CAPÍTOL SISÈ.
DE LA PÈRDUA DELS DRETS DE L’ÚS DE LES DISTINCIONS I
HONORS

Encara que les concessions que es preceptuen en aquest
Reglament tinguin caràcter irrevocable, si algun dels seus titulars
arriba a ser indigne de posseir-les per causes que afectin
greument l’honor, la Corporació Municipal ha de retirar-les-hi. S’ha
d’instruir l’expedient justificatiu dels fets ocasionats d’aquesta
mesura, a l’igual com per la seva concessió. La revocació
requerirà acord plenari en aquest sentit, adoptat amb el mateix
quòrum requerit per a la seva concessió, en votació nominal i
secreta.
CAPÍTOL SETÉ.
DEL CONTROL I DEL REGISTRE DELS HONORS I DE LES
DISTINCIONS
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Article 36. Revocació
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Acabat l'expedient s'ha d'exposar al públic, mitjançant el tauler
d'anuncis municipal, durant quinze dies; en aquest termini tothom
que ho desitgi ha de poder examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions, al·legacions o suggeriments que estimi oportuns.

AJUNTAMENT DE FLIX

Article 37. Inscripció Llibre Registre.

Article 38. Contingut Llibre Registre.
El Llibre Registre estarà dividit en tantes seccions com tipus de
distincions es regulen en el present Reglament. A cada una de les
seccions anteriors s’hi inscriuran, per ordre cronològic de
concessió i amb numeració correlativa, els títols expedits. En cas
de privar-se a algú de la distinció que se li havia atorgat en el seu
moment,
es
realitzarà
la
cancel·lació
corresponent
de
l’assentament en el Llibre Registre, qualsevol que sigui la data en
què hagués estat concedida.
TÍTOL TERCER
DELS AGERMANAMENTS
Article 39. Objecte.
L’Ajuntament de Flix, d’ofici o a instància de part, podrà promoure
el seu agermanament amb d’altres Corporacions locals, nacionals
o estrangeres, amb l’objecte d’establir llaços de relació o amistat
permanents, en ordre a un millor coneixement, enteniment,
intercanvi d’experiències i cooperació mútua.
Article 40. Iniciativa de l’agermanament
La iniciativa de l’agermanament correspondrà tant a l’Ajuntament
de Flix com de la Corporació local afectada, o a qualsevol persona
física o jurídica, pública o privada, integrada en la col·lectivitat a
agermanar que, de forma motivada, així ho proposi.

Plantejada la iniciativa, el procediment a seguir serà el següent:
a) Dades de la Vila escollida i definició de les característiques
bàsiques d’aquesta.
b) Proposta del programa d’activitats a desenvolupar en el marc
de l’agermanament.
c) Proposta de calendari i procediment per la formalització de
l’agermanament.
d) Proposta de constitució i formació d’un Comitè de
l’agermanament, integrat per representants públics i/o privats de
les Viles agermanades.
e) Acord plenari, adoptat per majoria absoluta, aprovant
l’agermanament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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Article 41. Procediment de l’agermanament
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Un extracte dels acords de la Corporació atorgant qualsevol dels
honors i distincions esmentats, haurà d’inscriure’s en un Llibre
Registre - Llibre d’Honors i Distincions.

AJUNTAMENT DE FLIX
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L’abast de les normes d’aquest Reglament queda limitat a l’àmbit
municipal. En tot allò que no preveu aquest Reglament, hom
s’atindrà al que disposa la legislació vigent sobre regim local.

