REGLAMENT REGULADOR DEL PROTOCOL, ELS HONORS, LES DISTINCIONS I
ELS PREMIS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Preàmbul
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès disposa d’un Reglament especial d’honors i
distincions que va ser aprovat pel Ple Municipal en sessió de 27 de maig de 1960 i
publicat íntegrament al Butlletí de la Província en data 7 d’abril de 1960.
Els canvis profunds que des d’aleshores s’han produït en els àmbits socials, polític i
legislatiu amb l’aprovació de la Constitució Espanyola de 1978, de la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les bases del règim local i de la Llei 15/1987 de 15 d’abril
municipal i de règim local de Catalunya i el procés de transformació urbana que ha
experimentat el Municipi amb una evolució de la població de 6.455 veïns l’any 1960
fins als més de 57.000 veïns actuals amb els consubstancials canvis econòmics,
socials i culturals que allò ha comportat, fan necessària una revisió en profunditat del
Reglament encara vigent que, tot respectant la tradició i el costum local reguli,
d’acord amb la nova realitat social generacions de ciutadans.
El Reglament incorpora en el marc de la legislació de règim local precisada i de la
legislació sectorial integrada bàsicament pel Reial Decret 2099/1983 de 4 d’agost pel
qual s’aprova l’Ordenament General de Precedències de l’Estat i pel Decret
189/1981 de 2 de juliol, modificat per decret 459/1981, de 6 de novembre, que
estableix les normes de protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de
Catalunya, unes regles senzilles de protocol inspirades en principis de caràcter
institucional a regir en els actes oficials corporatius, que han d’organitzar-se d’acord
amb els principis de dignitat institucional, representativitat, comunicació i respecte a
la tradició i costum local.

Títol primer
Disposicions generals
Article 1r
1. Aquest Reglament estableix les normes de protocol que han de regir la Corporació
Municipal i els seus membres en el desenvolupament de la seva funció
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2. L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès podrà atorgar honors i distincions amb la
finalitat de manifestar el reconeixement de la ciutat de Cerdanyola a la tasca de
persones o entitats nacionals o estrangeres que pels seus mèrits enalteixin la nostra
ciutat.
Article 2n
Amb l’única excepció de S.M. el Rei, com a cap d’Estat, no es podrà concedir cap de
les distincions o dels honors assenyalats a les persones que ocupin alts càrrecs a
l’Administració Pública i amb els quals la Corporació es trobi en relacions de
coordinació o cooperació, mentre aquestes subsisteixin, llevat que per raons
excepcionals i degudament acreditades la Corporació consideri adient la seva
concessió, tot seguint el procediment establert en aquest reglament.
Article 3r
Les distincions contemplades en aquest Reglament tindran caràcter merament
honorífic i no comportaran cap tipus de dret econòmic o administratiu en favor dels
seus beneficiaris.

Títol segon
Protocol i cerimonial
Article 4rt
Entenem per 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.
Capítol I
Actes Públics
Article 5è
Els actes públics organitzats per l’Ajuntament de Cerdanyola se sotmetran a les
regles de protocol i cerimonial previstes en aquest Reglament.
Article 6è
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 7è
1. A l’efecte d’aquest Reglament, els actes oficials es classifiquen en:
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a) Actes oficials de caràcter extraordinari. Són tots aquells que s’organitzen a la
ciutat amb motiu de festivitats, commemoracions o esdeveniments de gran
importància per a la vida ciutadana municipal.
b) Actes oficials de caràcter ordinari. 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.
2. Els actes de caràcter extraordinari comptaran amb la presència de tots els
membres de la Corporació.
Article 8è
1. L’acte de constitució de la Corporació Municipal i la presa de possessió dels seus
membres s’adaptarà al que estableixi en cada moment la legislació reguladora del
Règim Electoral General.
2. L’Alcalde/essa, efectuat el jurament o promesa del càrrec, rebrà de mans del
President/a de la Mesa d’edat el bastó de comandament i la banda de color verd.
3. Finalitzat l’acte de constitució per part de l’Alcaldia es farà lliurament als nous
regidors/es que s’incorporin com a primer mandat de la insígnia corporativa de
solapa, i la banda de color verd
Article 9è
1. De conformitat amb el que estableix el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya i les Normes de Protocol i Cerimonial en l’àmbit de la Generalitat
de Catalunya els membres que formen la Corporació Municipal rebran el tractament
protocol·lari següent:
a) L’Alcalde o Alcaldessa, Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima Senyora.
b) Els Regidors i Regidores, Senyor Regidor o Senyora Regidora.
2. En el cas que algun dels membres de la Corporació Municipal ostenti algun altre
càrrec de rang superior es tindrà en compte el tractament protocol·lari assignat a
I’esmentat càrrec en els termes i amb l’abast concrets que legalment pugui
correspondre.
3. Els Alcaldes/Alcaldesses i Regidors/Regidores perdran el tractament protocol·lari
quan deixin d’exercir el càrrec públic. Només es mantindrà en aquells casos en els
quals aquesta distinció hagi estat concedida per les lleis a títol personal i, per tant,
amb caràcter vitalici.
Article 10è
1. La Presidència dels actes oficials celebrats al municipi correspon a l’Alcalde/essa,
2. L’Alcalde/essa podrà cedir la presidència o en el seu cas establir una presidència
honorífica quan per raons de respecte, jerarquia o rang d’alguna de les persones
assistents a l’acte, quan ho consideri oportú.
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3. Els Tinents d’Alcalde en els casos de vacant, absència o malaltia, substituiran a
l’Alcalde/essa en la totalitat de les seves funcions, segons l’ordre de prelació
establert en el seu nomenament.
4. A banda de l’anterior, en els casos en que simplement l’Alcalde/essa estigui en
exercici de les seves funcions però delegui en un Tinent d’Alcalde/essa o Regidor/a
la representació municipal en un acte oficial organitzat per l’Ajuntament en el
municipi, la Presidència de l’acte correspondrà a la Tinència d’Alcaldia o Regidoria
delegada.
Article 11è
Normes de Precedència
1. L’ordenament i prelació dels membres de la Corporació Municipal quan assisteixin
als actes oficials serà la següent:
a) Alcalde/essa.
b) Tinents/tes d’Alcalde/essa.
c) Portaveus dels Grups Polítics Municipals.
d) Regidors/res Delegats/des.
e) La resta de Regidors/ores, segons nombre d’escons o vots obtinguts per les
corresponents llistes a les últimes eleccions municipals celebrades.
2. La distribució de llocs s’efectuarà segons l’anterior ordre de precedències, podentse col·locar correlativament a continuació de la Presidència o alternativament a dreta
i esquerra del lloc ocupat per aquella.
3. En els actes extraordinaris o ordinaris, el segon lloc de la Presidència, serà ocupat
pel Regidor/ora que tingui delegades les seves funcions.
4. Quan es celebrin actes institucionals, amb la presencia de tota la Corporació en el
saló de plens de l’Ajuntament es mantindrà la distribució de llocs de les sessions
plenàries.
5. En els actes oficials de caràcter extraordinari com són: La Diada Nacional de
Catalunya, el Pregó de la Festa Major, la rebuda dels Reis Mags, Els Tres Tombs,
Carnestoltes, actes oficials de la Festa de Tardor de Sant Martí, de les 24 Hores de
Lectura ininterrompuda, com d’altres similars d’aquest abast ciutadà, l’ordre de
precedències reflectirà la pluralitat de la composició del Consistori. L’ordre de
Precedències serà: primer l‘Alcalde/essa, seguit dels portaveus municipals ordenats
segons representació de major a menor en nombre de vots a les Eleccions
Municipals. Els regidors/es assistents als actes municipals que no ocupin un lloc a la
Presidència, se situaran en lloc preferent.
6. Assistència als actes d’ex-Alcaldes/esses. Quan als actes oficials concorrin exAlcaldes/esses de Cerdanyola 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. No obstant, amb motiu de la celebració d’actes oficials
extraordinaris, podran ocupar un lloc més rellevant per indicació de l’Alcalde/essa.
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7. Assistència als actes de persones guardonades amb distincions honorífiques i
convidats il·lustres. 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 invitats per
l’Alcalde/essa.
8. En el cas d’assistència d’altres autoritats es tindrà en compte el que estableixen el
Reial Decret 2099/83 i el Decret 189/1981 de 2 de juliol de la Generalitat de
Catalunya, modificat per Decret 459/1981, de 6 de novembre.

Capítol II
Insígnies i Símbols Municipals
Article 12è
1. Els atributs representatius del càrrec d’Alcalde/essa de Cerdanyola són:
a) El Bastó de comandament---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) La Banda de color verd--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) La insígnia d’or amb l’escut municipal
2. Els atributs representatius del càrrec de Regidor/ora de l’Ajuntament de
Cerdanyola són:
a) La insígnia d’or amb l’escut municipal
b) La banda de color verd
Article 13è
1. Els símbols municipals són el elements gràfics que identifiquen el Municipi i la
Corporació Municipal i que són d’ús exclusiu d’aquests.
a) L’escut heràldic com a símbol representatiu del municipi és l’aprovat per acord del
Ple en data 27 de març de 1986, i per Decret de la Generalitat 252/1987, de 7 de
juliol (DOGC número 880, de 21 d’agost de 1987).
b) La bandera és aprovada per acord de Ple en data 27 de març de 1986, i per
resolució de la Direcció General d’Administració Local de 21 de novembre de 2005
(DOGC número 4534, de 21 de desembre de 2005).
c) L’emblema municipal com a símbol distintiu és l’aprovat pel Ple municipal en
sessió de 28 de juliol de 2005 i per resolució de la Direcció General d’Administració
Local de 28 de novembre de 2005 (DOGC número 4534, de 21 de desembre de
2005).
5

1. Aquests símbols només podran ser utilitzats per l’Ajuntament o per qui disposi de
l’autorització municipal per fer-ne ús.
Article 14è
1. Les insígnies de solapa amb l’escut de l’Ajuntament lliurades als regidors/es en
l’acte de presa de possessió seran d’ús obligatori en tots els actes oficials als quals
hi assisteixin en la seva condició de càrrecs electes.
2. Aquestes insígnies quedaran de propietat dels regidors com element representatiu
del seu mandat.
Article 15è
Ús dels símbols
1. L’ús i la col·locació de la bandera de Cerdanyola s’ajustarà al que disposa la Llei
39/1981, de 28 d’octubre, per la qual es regula l’ús de la bandera d’Espanya i de les
altres banderes i ensenyes, i pel Reglament de Símbols dels Ens Locals de
Catalunya, aprovat per Decret 263/1991, de 25 de novembre.
Article 16è
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 rellevants per a la ciutat o de
sinistres dels quals es derivin conseqüències greus per a Cerdanyola, 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 es celebri.
3. La declaració de dol oficial comportarà que les banderes onegin 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
Regidors/res las visites concertades i qualsevol acte de caràcter institucional.

Capítol III
Organització dels actes oficials
Article 17è
1. Les invitacions als actes corporatius de caràcter institucional seran cursades per
l’Alcaldia Presidència i l’organització dels actes respondrà als principis de
representativitat, dignitat institucional, comunicació i respecte de la tradició i costum
inveterada local.
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2. La organització dels actes oficials de l’Ajuntament de Cerdanyola correspon al
Servei de Relacions Públiques i Protocol, que s’encarregarà de vetllar per la correcta
interpretació de les normes establertes en aquest títol.

Títol tercer
Dels honors i distincions

Capítol I
Nomenaments i distincions honorifiques
Article 18è
Catàleg d’honors i distincions
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès pot premiar: especials mèrits, beneficis
assenyalats o serveis extraordinaris.
1. Nomenaments honorífics:
a) Títol de Fill/lla adoptiu/va de la Ciutat
b) Nomenament de membres honoraris de l’Ajuntament
2. Distincions honorífiques:
a) Medalla de la Ciutat.
b) Medalla de la Ciutat al Mèrit __________
c) Medalla d’Honor de Cerdanyola
3. L’Ajuntament podrà també concedir els honors següents:
a) Premis Nit de l’Esport
b) Retolació excepcional de noves vies o places públiques a títol pòstum, segons
informe preceptiu de la Comissió del Nomenclàtor.
c) Distinció a la Longevitat.
4. Els honors i distincions podran ésser també atorgats a títol pòstum a regidors l’òbit
dels quals s’hagi produït durant l’exercici del càrrec i en aquest supòsit en funció de
les circumstàncies concurrents que ho justifiquin la concessió podrà ésser efectuada
a través d’acord plenari municipal sense necessitat de tramitació d’un expedient.
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5. En el cas de defunció d’ex-Alcaldes/esses o ex-regidors/es de mandats
democràtics, per part de l’Ajuntament es farà la comunicació oficial per via de
publicació de la corresponent esquela

Capítol II
Nomenaments honorífics
Article 19è
Títols de Fill/lla Adoptiu/va
1. El nomenament de Fill/a Adoptiu/va de la Ciutat es pot atorgar a favor de
qualsevol persona que no sigui natural de Cerdanyola i que hagi desenvolupat una
tasca rellevant en pro de la nostra ciutat, atesos els mèrits, les qualitats i les
circumstàncies singulars que concorrin en les persones guardonades
Article 20è
1. En la concessió de la distinció se seguirà el procediment que regula la secció 2ª
del capítol IV d’aquest Reglament i s’especificarà en l’acord els mèrits i les
circumstàncies especials que concorrin en les persones proposades per aquesta
distinció. Aquest acord correspondrà sempre a Ple de l’Ajuntament.
2. La distinció de Fill/a Adoptiu de la Ciutat es plasmarà en una peça artística, que
expressarà, una breu ressenya de l’acord de la concessió i la data de l’atorgament.
Article 21è
Nomenament de membres honoraris de l’Ajuntament
1. Podran ser nomenades Alcalde/essa, Regidor/ra Honorari/rària de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès les personalitats del país o estrangeres, com a mostra de l’alta
consideració que mereixen o com a reciprocitat a distincions anàlogues de les quals
hagi estat objecte la Corporació o autoritats municipals.
2. Aquesta distinció podrà també ésser atorgada als ex-Alcaldes/ssesi exregidors/res del Municipi.
3. La concessió d’aquests títols honorífics podrà fer-se amb caràcter vitalici o per
termini limitat a la duració del mandat quan el beneficiari ostenti un càrrec electe de
caràcter polític representatiu, o bé a favor de la Institució en el cas d’aplicació de la
reciprocitat o correspondència a un honor similar atorgat per una altra institució o
municipi.
4. L’Ajuntament lliurarà als beneficiaris una medalla d’igual format al que correspon a
l’Alcalde/essa o als Regidors/es, segons el cas i un Diploma en el qual constarà
l’escut oficial de la ciutat, el nom i cognoms de la Institució o persona distingida, la
data de l’acord Plenari de concessió i els mereixements que la justifiquen així com la
inscripció d’Alcalde/Alcaldessa honorari de Cerdanyola del Vallès.
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5. Les persones distingides per aquests nomenaments no tindran cap facultat
d’intervenció en el govern ni en I’Administració municipal, si bé l’Alcalde/essa els
podrà encomanar funcions representatives que hagin d’exercir-se fora del terme
municipal i en actes sense transcendència administrativa.
6. Els beneficiaris d’aquests títols 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/essa i assistiran ostentant la medalla acreditativa de l’honor rebut.

Capítol III
Distincions honorífiques
Article 22è
La concessió de distincions honorífiques té com a finalitat manifestar el
reconeixement de la ciutat de Cerdanyola a la tasca de persones o entitats nacionals
o estrangeres que pels seus mèrits enalteixen la nostra ciutat. Amb la finalitat de
premiar especials mèrits, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris es creen les
següents distincions:
a) Medalla de la Ciutat
b) Medalla de la Ciutat al mèrit ...
c) Medalla d’Honor de Cerdanyola
Article 23è
Medalla de la Ciutat
1. La Medalla de la Ciutat és una distinció que s’atorga a cerdanyolencs/ques que
hagin desenvolupat una activitat altament meritòria al llarg de la seva vida en
qualsevol camp de l’activitat humana amb un reconegut prestigi tant a la ciutat com
fora.
2. Aquesta distinció es concedeix, així mateix, a les persones que sense ser
cerdanyolencs/ques, en són creditors, ja sigui per la seva relació amb la ciutat i els
seus habitants, o per les mateixes circumstàncies especificades en l’apartat
precedent.
3. En tots els casos les distincions atorgades tenen caràcter merament honorífic.
Article 24è
Per a la concessió de la Medalla de la Ciutat se seguirà el procediment que regula la
secció 2ª del capítol IV d’aquest Reglament. L’expedient que s’instrueixi ha de
permetre justificar la fonamentació d’aquesta distinció, que serà aprovada sempre
per acord del Ple de l’Ajuntament.
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Article 25è
La Medalla de la Ciutat portarà en l’anvers l’escut de la ciutat i en el revers durà
inscrit el text: “Medalla de la Ciutat”, amb el nom de la persona guardonada i la data
de concessió.
Article 26è
Els titulars de la Medalla de la Ciutat tenen dret a assistir en lloc preferent,
especialment reservat, a les festes i altres actes públics que organitzi l’Ajuntament.
Article 27è
La Medalla de la Ciutat es pot concedir no solament a persones individuals, sinó
també a Corporacions, Entitats i Societats, oficials o privades, i a Ciutats i Pobles.
També es pot atorgar a persones o col·lectivitats estrangeres.
Article 28è
Medalla de la Ciutat al Mèrit ...
La Medalla de la Ciutat al Mèrit ... és una distinció que s’atorga a
cerdanyolencs/ques que hagin desenvolupat una tasca remarcable d’interès ciutadà,
en qualsevol camp de l’activitat humana, que hagi contribuït al millorament de la
Ciutat o al coneixement de Cerdanyola.
Article 29è
1. La concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit ...ha d’anar precedida de la
tramitació del corresponent expedient, que permetrà justificar la seva fonamentació i
serà sempre per l’acord del Ple de l’Ajuntament.
2. El la justificació de l’atorgament es raonarà la motivació de l’acord, i s’especificarà
la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Industrial, Associatiu, Polític, Sindical,
Artístic, Educatiu, Musical, Esportiu, Cultural, etc., segons el cas.
Article 30è
La Medalla de la Ciutat al Mèrit ... portarà en l’anvers l’escut de la ciutat i en el revers
durà inscrit el text: “Medalla de la Ciutat al Mèrit ...”, amb el nom de la persona
guardonada i la data de concessió.
Article 31è
Medalla d’Honor de Cerdanyola
1. La Medalla d’Honor de Cerdanyola és una distinció a atorgar a aquelles persones
o entitats mereixedores de reconeixement per haver dut a terme una tasca rellevant
a la ciutat o en un barri en concret, o per haver-se destacat en l’àmbit del moviment
veïnal o de l’associacionisme, contribuint al desenvolupament d’una consciència
ciutadana i de les seves virtuts i valors ciutadans.
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2. La Medalla d’Honor de Cerdanyola podrà ser concedida també a Corporacions,
Entitats i Societats oficials o privades, Ciutats o Pobles, així com a persones o
col·lectivitats estrangeres.

Capítol IV
Secció 1ª
Procediment per a la concessió de la “Medalla d’Honor de Cerdanyola”
Article 32è
1. La Medalla d’Honor de Cerdanyola és una distinció honorifica i es lliurarà als
guardonats una medalla i un diploma.
2. La Medalla incorporarà l’escut de la ciutat, el nom de la persona o entitat
guardonada i la data de la concessió.
Article 33è
1. La concessió de la Medalla d’Honor de Cerdanyola haurà d’anar precedida del
seguiment del procediment regulat als articles següents i que permetrà justificar la
seva fonamentació. Els mèrits, qualitats i circumstàncies que concordin en els
interessats/des hauran d’acreditar-se amb el major rigor possible, havent de quedar
provats els fets motivadors de la petició de distinció.
2. L’atorgament d’aquesta distinció la realitzarà en tot cas el Ple de l’Ajuntament en
la sessió del mes de juny i tindrà caràcter anual.
Article 34è
La iniciativa de la proposta correspon a cada un dels Consells de la ciutat, que
elevaran una proposta a la Junta de Portaveus. Cada Consell podrà proposar una
distinció dins del seu àmbit territorial. La data límit per a la presentació serà l’1 de –
maig. La Junta de Portaveus podrà proposar la concessió de tres distincions en
l’àmbit de la ciutat.
Article 35è
El Ple de l’Ajuntament, amb les propostes a què es refereix l’article anterior,
adoptarà l’acord definitiu de concessió per al qual es requerirà el vot favorable de la
majoria absoluta dels membres de la Corporació.
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Secció 2ª
Procediment sobre la concessió de les distincions ”Medalla de la Ciutat”,
“Medalla de la Ciutat al mèrit...”, “Fill/a Adoptiu/va de la Ciutat” i “Membre
Honorari de l’Ajuntament”
Article 36è
Per poder concedir-se qualsevol d’aquestes distincions, serà indispensable la
tramitació del corresponent expedient, que permetrà justificar la fonamentació de la
concessió.
Article 37è
Els mèrits, les qualitats i les circumstàncies singulars que concorrin en les persones
proposades hauran d’acreditar-se en el mencionat expedient amb el major rigor
possible. La iniciativa de la concessió podrà provenir d’acord del Ple de l’Ajuntament,
o també per sol·licitud raonada d’una Comissió cívica que s’hagi organitzat lliurament
al respecte, o d’entitats, centres de caràcter oficial, institucions o associacions
radicades a la nostra ciutat.
Article 38è
La Comissió (o si s’escau el Centre, la Institució, l’Entitat o l’Associació) podran
sol·licitar el dictamen, l’opinió o l’assessorament de persones, entitats o Organismes
i Corporacions amb la finalitat de completar els elements de judici que es
requereixen.
Article 39è
L’acord inicial d’instrucció de l’expedient contindrà la designació del membre de la
Corporació que hagi d’actuar com a Instructor, el qual nomenarà el funcionari que
hagi d’actuar com a Secretari. En l’expedient s’hi faran constar els fets rellevants,
mèrits i qualsevol altra circumstància que contribueixi a resoldre’l, amb inclusió en
aquest expedient de les informacions, les proves i les diligències que siguin
necessàries.
Article 40è
1. Aportats a l’expedient totes les dades i els antecedents i practicades les
diligències que siguin necessàries per tal que els fets motivadors de la distinció
quedin degudament provats, el Instructor de les actuacions formularà una proposta
d’aprovació inicial, l’acord sobre la qual serà exposat en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament durant quinze dies, em el termini dels quals podrà examinar-se
l’expedient i es podran presentar les al·legacions que s’estimin convenients en pro o
en contra de la concessió. Així mateix es publicarà en els mitjans de comunicació
amb la mateixa finalitat.
2. La proposta de l’Instructor contindrà la concessió o la denegació de la distinció a
atorgar (Medalla de la Ciutat, Medalla de la Ciutat al Mèrit...,Fill/a Adoptiu/va de la
Ciutat, Membres Honoraris de l’Ajuntament)
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Article 41è
El Ple de l’Ajuntament en vista dels resultats als quals es refereix l’article precedent,
adoptarà l’acord definitiu de concessió, per al qual es requerirà el vot favorable dels
dos terços dels membres de la Corporació.
Article 42è
1. S’obrirà un Llibre-Registre d’Honors i Distincions que podrà portar-se per registre
electrònic en el que quedaran anotats per ordre cronològic els honors i distincions
atorgats, amb expressió de les dades de totes les persones o entitats afavorides,
breu resum de les circumstàncies que varen motivar la distinció, data de concessió
del premi i data de la mort del guardonat.
2. El Llibre estarà dividit en tantes seccions com nomenaments i distincions
honorifiques es contemplen en aquest Reglament i la seva custòdia correspondrà a
la Secretaria General de l’Ajuntament.
Article 43è
1. L’Ajuntament podrà privar de les distincions que són objecte d’aquest Reglament,
amb la conseqüent cancel·lació de I’assentament en el Llibre-Registre, qualsevulla
que sigui la data en que haguessin estat conferides a aquelles persones que incorrin
en conductes que aconsellin aquesta mesura.
2. L’acord de la Corporació anirà precedit de la proposta i l’informe de l’Alcaldia, i
requerirà el mateix nombre de vots que fou necessari per atorgar la distinció.

Capítol V
Altres concessions honorifiques
Article 44è
Premis de la Nit de l’Esport i altres
1. S’atorguen anualment per premiar les tasques de promoció, difusió, participació,
programació i organització vinculades tant a la gestió esportiva com a la pràctica
esportiva, així com a distingir els esportistes més destacats, valorant-ne els objectius
esportius assolits i també els mèrits personals
2. Així mateix es podran atorgar altres premis sectorials: Nit del Comerç, Nit Literària,
etc.
Article 45è
Assignació de denominacions, monuments i plaques commemoratives
1. A l’objecte de premiar i enaltir els mèrits assenyalats a l’art. 1er, l’Ajuntament
podrà acordar la retolació d’una nova via urbana o plaça pública amb el nom de la
persona a títol pòstum mereixedora d’aquest honor, o efemèride o esdeveniment
digne d’ésser rememorat, materialitzant-se mitjançant la col·locació d’un rètol
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especial per les seves condicions artístiques o de qualitat a les normals col·locades
a les vies públiques municipals.
2. Tanmateix per premiar mèrits especials, beneficis assenyalats o serveis
extraordinaris podrà l’Ajuntament concedir el nom de la persona o entitat en que
aquells concorrin a un edifici públic, o sales o dependències dels mateixos o a
instal·lacions públiques municipals.
3. L’Ajuntament també podrà erigir monuments públics per perpetuar la memòria
d’un personatge o esdeveniment que pels especials mereixements, alt prestigi o
significat en siguin creditors.
4. En tots els casos d’assignació de denominacions haurà d’ésser emès en
l’expedient informe preceptiu per part de la Comissió del Nomenclàtor.

Article 46è
Distinció a la longevitat
1. Aquelles persones residents en el municipi que assoleixin l’edat de cent anys
seran honorades amb el reconeixement formal a una llarga vida simbolitzat a través
del lliurament d’una insígnia de plata que portarà en l’anvers com a símbol una
representació de l’alzina de Cordelles, de més de 150 anys declarat Arbre d’interès
Local el 1988 que constitueix l’element representatiu d’una dilatada existència i en la
qual junt a l’esmentat símbol hi figurarà inscrit 100 anys i en el revers Ajuntament
Cerdanyola.
2. L’esmentada distinció serà lliurada personalment a l’interessat/a per part de
l’Alcaldia junt amb un Diploma en el qual hi figuraran els noms i cognoms de la
persona homenatjada junt amb les dates de naixement i d’expedició del Diploma.

Capítol VI
Del Llibre d’Honor
Article 47è
L’Ajuntament disposarà d’un Llibre d’Honor especial on podran signar les
personalitats que visitin la Casa de la Vila.

Títol quart
Dels agermanaments
Article 48è
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L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès podrà promoure el seu agermanament amb
altres Municipis amb l’objecte d’establir relacions d’intercanvi d’experiències,
col·laboració mútua i vincles de relació, cooperació i solidaritat entre les respectives
Corporacions i els seus conciutadans.
Article 49è
La iniciativa d’agermanament correspon a l’Ajuntament que igualment podrà
acceptar iniciatives provinents d’altres municipis interessats en establir aquesta
figura de relació intermunicipal.
Article 50è
Procediment
1. Aprovada la iniciativa, per Decret de l’Alcaldia es designarà un Regidor
responsable de l’agermanament amb missions d’establir presa de contacte, realitzar
gestions amb els representants del municipi escollit i d’elaborar un projecte
d’agermanament que haurà de referir-se almenys als aspectes següents:
a) Dades del Municipi escollit i de les seves característiques històriques,
geogràfiques, econòmiques i socials així com d’aquells aspectes afins o d’interès
comú que justifiquen l’encert de la decisió d’agermanament.
b) Concreció dels fins de l’agermanament, que poden abastar objectius culturals,
esportius, econòmics, d’ordre humanitari, etc.
c) Agents socials i econòmics i entitats cíviques amb participació i implicació en el
Projecte.
d) Programa d’activitats a desenvolupar en el marc de l’agermanament.
e) Calendari, procediment i acte protocol·lari per a la formalització del Protocol
d’agermanament.
f) Proposta de constitució d’un Comitè de l’agermanament integrat per representants
públics, entitats associatives i ciutadans d’ambdós municipis.
2. L’acord d’agermanament correspon al Ple municipal i per a la seva aprovació serà
suficient el vot favorable de la majoria absoluta dels membres assistents a la sessió.

Disposició derogatòria
1. Queden sense efecte els actes i disposicions administratives municipals en tot allò
que contradiguin o s’oposin al present Reglament i en particular amb derogació
expressa el Reglament municipal d’Honors i Distincions aprovat en sessió del Ple
municipal 27 de maig i publicat el butlletí de la Província núm. 84 de data 7 d’abril de
1960.
2. El present Reglament Regulador del Protocol, els Honors, les Distincions i els
Premis de Cerdanyola del Vallès entrarà en vigor una vegada hagi estat publicat el
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seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de
quinze dies a que es refereix l’article 65.2) de la Llei Estatal 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
DILIGÈNCIA.- El present Reglament va ser aprovat inicialment per acord de Ple de
l’Ajuntament en sessió de data 25 de gener de 2007 i exposat al públic prèvia
publicació en el BOP de 7 de febrer de 2007 i al DOGC de 8 de febrer de 2007,
entenent-se aprovat definitivament al no haver-se presentat cap reclamació ni
suggeriment durant aquest període. S’ha publicat íntegrament al BOP de data 14
d’abril de 2007. En dono fe.
Cerdanyola del Vallès, 16 d’abril de 2007
Vist-i-plau
L’ALCALDE

EL SECRETARI

Antoni Morral i Berenguer

José Gil Sanz
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