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Marcel·lí Reyes i Vidal, regidor i portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de Gavà. 
 
EXPOSO: 
 
Que, en base als següents ANTECEDENTS: 
 
 
1. El passat 30 d'abril de 2009, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà 

va aprovar inicialment el projecte de “Reglament d’honors, distincions i 
protocol de l’Ajuntament de Gavà”. 

 
2. Segons anunci del 4 de maig (BOPB 113, annex I, 12.05.2009, pàg. 16), 

l'esmentat acord juntament amb l’esmentat projecte del Reglament, es troba 
sotmès a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils a 
comptar des del següent a la darrera de les publicacions als diaris 
oficials. 

 
3. Creiem que el projecte de reglament pot ser millorat i aprofitem el 

tràmit d'informació pública per presentar-hi suggeriments i propostes 
d'esmenes. 

 
 
Per això em persono en el tràmit d’informació pública de l’acord i presento les següents 
 
AL·LEGACIONS: 
 

1- SOBRE LES MEDALLES DE LA CIUTAT: 
El text aprovat incialment el 30 d’abril de 2009 en ple ordinari, en el seu article 3, de 
classificació dels honors i distincions, estableix tres categories per a aquesta modalitat 
de distinció honorífica, les medalles de la ciutat d’or, argent i bronze. 

Així mateix, en l’article 13, sobre la Medalla de la Ciutat, defineix la medalla de la 
ciutat de la manera següent: 

 “La Medalla de la Ciutat de Gavà 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, esportiu... igual que la Placa 
d’Honor premia mèrits extraordinaris, prestacions i honors cap a la ciutat de Gavà.  

La medalla de la ciutat en la categoria d’or, per singular prestigi, es concedirà quan 
els mèrits que concorrin en els / les guardonats / ades es puguin qualificar 
d’extraordinaris. 
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A aquests efectes, per determinar en cada cas, tant la procedència de la concessió 
com la categoria de la medalla, s’hauran de tenir en compte la naturalesa dels mèrits i 
serveis que concorrin en la persona proposada, la transcendència de la tasca que 
hagi realitzat en benefici o honor de la ciutat i les particulars circumstàncies que 
l’envoltin.” 

 

Justificació de l’esmena: 
Creiem difícil de justificar la concessió de la Medalla de la Ciutat en una categoria o 
en una altra, ja que implica un alt grau de subjectivitat en la classificació de mèrits 
mereixedors de medalla d’or, argent o bronze, que podria donar lloc a situacions de 
greuge comparatiu entre guardonats, cosa que desvirtuaria la classificació i la 
importància de la mateixa distinció. 

Per altra banda, igual que es contempla en el cas d’altres nomenaments i distincions 
honorífiques, creiem que cal introduir una limitació en el nombre de persones físiques 
que puguin gaudir en vida de la Medalla de la Ciutat, per tal de preservar el seu 
caràcter d’extraordinari i evitar de desvirtuar els mèrits de les persones guardonades 
amb una proliferació objectivament injustificada. 

 
Esmenes proposades: 
1- Es proposa la modificació de l’article 3 del present reglament en el punt b.3, que  

actualment té el següent redactat: “Medalles de la Ciutat, d’or, argent i bronze.”, i 
substituir-lo pel text següent: “Medalles d’Or de la Ciutat”. 

2- Es proposa la modificació de l’article 13, consistent en l’afegit d’un paràgraf amb el 
redactat següent: “No podran gaudir d’aquesta distinció honorífica més de quatre 
persones físiques vives alhora.” 

 
2.- SOBRE LA RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS TÍTOLS I DISTINCIONS 
HONORÍFIQUES: 
 
L’article 22 del text aprovat incialment el dia 30 d’abril de 2009 diu: “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.” 
 
Justificació de l’esmena: 
 
Per tal de garantir un major consens al voltant de les persones físiques o jurídiques a les 
quals es proposi de concedir alguns dels títols, honors i distincions contemplats en aquest 
reglament, i evitar que restin sotmesos al criteri d’una única força política (en el cas que 
n’hi hagués amb majoria absoluta al Ple de la corporació), cosa que desvirtuaria els 
mèrits al·legats per a la concessió de la distinció, caldria ampliar la majoria necessària per 
aprovar la concessió dels honors i distincions per part de l’Ajuntament. 
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Esmena proposada: 
 

1- Es proposa la modificació de l’article 22 del reglament d’honors, distincions i 
protocol de l’Ajuntament de Gavà aprovat inicialment el 30 d’abril passat, de 
manera que quedi així: “La resolució que procedeixi serà adoptada pel Ple de 
l’Ajuntament, amb la votació favorable de les dues terceres parts del nombre de 
regidors i regidores membres de la corporació, o de la majoria absoluta del 
nombre de regidors i regidores del Ple Municipal, sempre que aquests pertanyin a 
almenys tres grups municipals diferents.” 

 
 
 
3- SOBRE EL TRACTAMENT I ATRIBUTS DEL MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

MUNICIPAL: 
 
 
L’article 36 del text del reglament aprovat inicialment en el ple del 30 d’abril de2009, diu: 
 
“D’acord amb el que estableix el Decret 189/1981 de la Generalitat de Catalunya i el Títol 
tercer d’honors inherents a les distincions, regulat pel Reial decret 1099/83, els membres 
que formen la corporació municipal rebran el tractament protocol·lari de: 
 -pel que fa a l’alcalde o alcaldessa, serà d’Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima 
Senyora. 
 -per a la resta de regidors i regidores de la corporació muncipal, el tractament 
protocol·lari serà de Senyor o Senyora. 
 
El tractament protocol·lari desapareixerà quan es deixa d’exercir el càrrec públic.” 
 
Justificació de l’esmena: 
 
Creiem que el redactat crea confusió, ja que tal com està pot portar a la conclusió que els 
regidors i regidores de la corporació, un cop deixin d’exercir el càrrec públic, han de 
deixar de ser tractats de Senyor i Senyora, respectivament, cosa impensable des del punt 
de vista de la simple cortesia social; per altra banda, el Decret legislatiu 2/2003, 
d’aprovació del text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, no especifica 
cap tractament protocol·lari per als regidors i regidores municipals, per la qual cosa el de 
Senyor i Senyora ha de ser entès com un tractament de cortesia, no lligat necessàriament 
al càrrec públic, i, per tant, no té sentit vincular, en el cas de regidors i regidores, el 
tractament de Senyor i Senyora a l’exercici o no del càrrec. Ens sembla bé que 
s’estableixi  l’obligatorietat que els regidors i regidores en general siguin tractats amb 
cortesia, però cal separar aquest concepte del de protocol. Per evitar aquesta confusió, 
es proposa de modificar l’article 36. 
 
Esmena proposada: 
 
Proposem que l’article 36 del Reglament d’honors, distincions i protocol de l’Ajuntament 
de Gavà quedi redactat de la manera següent: 
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“D’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del 
text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, l’alcalde o alcaldessa rebrà 
el tractament protocol·lari d’Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima Senyora. El tractament 
protocol·lari de l’alcalde o alcaldessa desapareixerà quan es deixi d’exercir el càrrec 
públic. 
 
Per a la resta de regidors i regidores de la corporació municipal, el tractament serà de 
Senyor o Senyora.” 
 
 

4- SOBRE LÚS DE LES INSÍGNIES: 
 

L’article 37 del reglament diu així: 
“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.” 
 
Justificació de l’esmena: 
 
El fet que aquestes insígnies siguin “de solapa” implica l’obligatorietat d’una 
determinada vestimenta per poder-les lluir, cosa que comporta connotacions 
autoritàries, classistes i sexistes.  
En primer lloc, l’ús d’un determinat estil de vestimenta, tant per a càrrecs públics com 
per a ciutadans i ciutadanes en general, no pot ser sotmès a cap mena d’obligatorietat 
per part de cap autoritat.  
En segon lloc, pot ser que, per raons econòmiques o de simbolisme ideològic, els 
regidors o regidores optin per una vestimenta exempta d’aquest element, la solapa, 
propi de peces de vestir que comporten un cost econòmic sovint elevat i tenen per 
tant una denotació clarament de classe.  
En tercer lloc, la vestimenta a la qual implícitament es fa referència és una peça d’ús 
majoritàriament masculí, que moltes regidores no fan servir habitualment; la forma de 
la insígnia i el sistema de fixació i subjecció a la roba estan pensades per a 
vestimenta masculina, i en canvi pot ser impossible de fixar en vestimentes 
femenines, o provocar-hi desperfectes irreparables. 
 

 Esmena proposada: 
 
Proposem que l’article 37 quedi redactat de la següent manera:  
 
“1. Les insígnies de solapa amb l’escut de l’Ajuntament lliurades als Regidors/es en 
l’acte de presa de possessió podran ser utilitzades en tots els actes oficials als quals 
hi assisteixin en la seva condició de càrrecs electes, així com en actes de caire privat. 
 
2.  Aquestes insígnies quedaran de propietat dels regidors com element representatiu 
del seu mandat.” 
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5- SOBRE LA REGULACIÓ DE LES BANDERES: 

 
L’article 38 de reglament inicialment aprovat diu així: 
 
“Atès el que estableix la Llei 39/1981 sobre la regulació de l’ús de banderes i ensenyes, 
es tindrà en compte el següent: 
 
La bandera d’Espanya, juntament amb la de Catalunya i la de Gavà ondejaran a l’exterior 
dels edificis de l’Administració. A l’interior d’aquests edificis les banderes ocuparan un lloc 
preferent. 
La bandera d’Espanya se situarà en lloc destacat i d’honor amb relació amb altres 
banderes. En els actes oficials a la via pública, es col·locaran les banderes únicament 
quan l’esmentat acte ho requereixi.” 
 
Justificació de l’esmena: 
 
Actualment no existeix cap legislació sobre l’ús de la bandera europea en les 
administracions públiques; no obstant això, és un element simbòlic cada cop més present 
en l’imaginari col·lectiu i fonamental per a l’assumpció de la idea de l’Europa unida com a 
marc polític de referència per part de la ciutadania. 
 
Creiem que aquest reglament és una bona oportunitat per fixar, mentre no hi hagi una 
legislació superior que així ho faci, l’ús de la bandera europea en l’Administració local de 
Gavà. 
 
 
Esmena proposada: 
 
Proposem que el redactat de l’article 38 del reglament de distincions, honors i protocol de 
l’Ajuntament de Gavà quedi de la següent manera: 
 
“Article 38. Regulació de les banderes. 
 
38.1. La regulació de les tres banderes oficials seguirà allò determinat per legislació 
vigent, especialment la Ley 39/1981, de 28 de octubre, per la qual es regulen l'ús de la 
bandera d'Espanya i el de les altres banderes i ensenyes, el Reglament dels símbols dels 
ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de novembre, les normatives 
i regulacions que es puguin derivar de l'article 8 de l'Estatut de Catalunya, i les 
disposicions concordants. 
 
38.2. Del quart màstil. 
 
a) A més de les tres banderes oficials, l'edifici corporatiu de l'Ajuntament de Gavà estarà 
dotat d'un quart màstil. 
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b) El quart màstil es farà servir per enarborar de forma puntual ensenyes de poblacions, 
països o col·lectius determinats en ocasió d'actes d'agermanament de la ciutat, 
commemoracions internacionals, o altres esdeveniments de tipus cívic i cultural. 
 
c) Per defecte, i excepte dels dies en què es faci efectiu el previst al paràgraf anterior, en 
el quart màstil onejarà la bandera de la Unió Europea.” 
 
 

6- SOBRE LÚS DELS SÍMBOLS MUNICIPALS: 
 
L’article 39 del text del reglament aprovat pel ple municipal el 30 d’abril de 2009 diu així: 
 
“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 de la ciutat i 
l’emblema de la ciutat. Aquests símbols només podran ser utilitzats per l’Ajuntament o per 
qui disposi de l’autorització municipal per fer-ne ús.” 
 
Justificació de l’esmena: 
 
Entenem que en el marc de l’aprovació d’aquest reglament cal solucionar definitivament 
la inconcreció actual sobre l’escut de la ciutat, ja que l’actual element utilitzat amb 
aquesta denominació incompleix el Decret 263/1991, de 25 de novembre, i l’article 36 i 37 
del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril de la Generalitat de Catalunya; proposem que el 
reglament reculli la legislació vigent també en aquest aspecte i que vinculi la forma de 
l’escut municipal definitivament a allò que marca les normes suara esmentades. Per altra 
banda, creiem que cal incloure la bandera de Gavà en aquest apartat. També creiem que 
el títol de l’article n’ha de reflectir el caràcter definitori. 
 
 
Esmena proposada: 
 
Proposem que el redactat de l’article 39 quedi de la següent manera: 
 
“Article 39. Definició i ús dels símbols municipals 
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 de la ciutat, la 
bandera de la ciutat i l’emblema de la ciutat. L’escut i la bandera de la ciutat 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, concretament en els seus articles 36 i 37. Aquests 
símbols només podran ser utilitzats per l’Ajuntament o per qui disposi de l’autorització 
municipal per fer-ne ús.” 
 
 

7- SOBRE L’ACTUCIÓ MUNCIPAL EN CAS DE DEFUNCIÓ D’UN MEMBRE 
DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL: 
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L’article 40 del text del reglament aprovat en el ple del 30 d’abril de 2009, en el seu primer 
paràgraf, diu així: 
 
“Si es produeix la mort 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. Si no hi ha cap disposició 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.” 
 
Justificació de l’esmena: 
 
Creiem que el redactat dóna excessiva prelació a la decisió municipal sobre la forma en 
què s’han de desenvolupar els actes protocol·laris de vetlla i enterrament, fins al punt que 
caldria que hi hagués manifestació en contra per part del difunt o difunta en les últimes 
voluntats, o de la família en les hores immediatament posteriors a la defunció per impedir 
que l’Ajuntament n’instal·lés la capella ardent a la casa consistorial.  
Creiem que l’Ajuntament s’hauria de limitar a oferir a la família, com a mostra de respecte 
al finat o finada i a la pròpia família, la possibilitat que la capella ardent quedés instal·lada 
a l’edifici de l’Ajuntament per a la vetlla protocol·lària, i que només en cas d’acceptació 
expressa de la família es pogués procedir a aquesta instal·lació. 
 
Esmena proposada: 
 
Proposem, per tant, que el primer paràgraf de l’esmentat article sigui modificat i que quedi 
de la següent manera: 
 
“Si es produeix la mort d’algun dels membres de la corporació municipal, l’Ajuntament 
podrà oferir a la família del difunt o difunta la possibilitat de celebrar la vetlla protocol·lària 
en una capella ardent instal·lada a l’edifici de l’Ajuntament, on es col·locaria el fèretre amb 
les despulles, amb el cerimonial que s’acordés.” 
 
 

8- SOBRE LA SALUTACIÓ PROTOCOL·LÀRIA I LA VESTIMENTA DE 
GALA DE LA POLICIA MUNCIPAL: 

 
Justificació de l’esmena: 
 
Enlloc del Reglament d’honors, distincions i protocol aprovat inicialment el 30 d’abril de 
2009 es contempla el comportament de la Policia Municipal envers els membres del 
consistori o altres autoritats de l’Administració, ni les ocasions en què els membres de la 
policia local han de lluir la vestimenta de gala reglamentària Creiem que cal regular 
aquest aspectes. Per això proposem la creació d’un article 44 amb el títol “Sobre la 
salutació protocol·lària i la vestimenta de gala de la Policia Municipal”. 
 
Esmena proposada: 
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L’article 44 hauria de dir així: 
 
“1. La Policia Municipal haurà de fer la salutació reglamentària a tots els membres del 
consistori i a les autoritats d’altres administracions presents en aquells actes oficials de 
caràcter general i especial i aquells als quals els membres del consistori hagin d’assistir 
en virtut de l’exercici del seu càrrec, com ara recepció d’alts càrrecs d’altres 
administracions, recepcions oficials, plens de constitució del consistori i casaments civils. 
 
2. Els membres de la Policia Municipal que prestin servei en actes oficials en les 
dependències en què aquests tinguin lloc, hauran de vestir l’uniforme de gala 
reglamentari.” 
 
 
 
SOL·LICITO: 
 
 
1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte els suggeriments presentats en 

forma d’al·legacions. 

2. Que es doni a l'entitat sotasignada per compareguda i interessada en l'expedient 
administratiu al qual s'ha fet referència, i que se'ns notifiqui amb l’antelació requerida 
qualsevol informació sobre aquest expedient o les resolucions que es prenguin, tot 
mantenint-nos al corrent del procediment administratiu que se'n derivi. 

3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons 
els quals la decisió d'acceptar o denegar aquestes al·legacions ha d'estar motivada, i 
els al·legants tenim dret a obtenir una resposta raonada, s'adjunti a la eventual 
comunicació de l'acceptació o refús, total o parcial, d'aquestes al·legacions, l'informe 
jurídico - tècnic preceptiu, atès que en cas contrari tot el procediment d'aprovació 
podria ser impugnat per defecte de forma. 

 
 
Us prego que considereu aquesta sol·licitud. 
 
 
Gavà, juny de 2009 
 
 
 
 
 
Marcel·lí Reyes i Vidal 
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


