Ajuntament de Palafrugell

REGLAMENT D’HONORS, DISTINCIONS I PROTOCOL DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL
TÍTOL I: HONORS I DISTINCIONS
CAPÍTOL I
DE LES DISTINCIONS EN GENERAL
Article 1r.
El present Reglament regula els requisits i tràmits necessaris per a la
concessió dels honors i distincions que atorgui la Corporació, i que es refereixen als articles
del 189 al 191 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Article 2n.
1. Els honors que l’Ajuntament de Palafrugell podrà conferir per a premiar
especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris prestats al municipi,
seran els següents:
1.- Títol de Fill Predilecte de la Vila de Palafrugell
2.- Títol de Fill Adoptiu de la Vila de Palafrugell
3.- Títol de Visitant Il·lustre de la Vila de Palafrugell
4.- Nomenament de Membre Honorari de la Corporació Municipal de Palafrugell (Alcalde o
Regidor Honorari)
5.- Medalla d’Honor de la Vila de Palafrugell
6.- Diploma al Mèrit Ciutadà de la Vila de Palafrugell”
2. Les distincions assenyalades en l’apartat anterior són merament
honorífiques, i no atorgaran cap dret econòmic ni administratiu.
Article 3r.
1. Amb la sola excepció del Rei, cap de les presents distincions i honors
podran ser atorgats a persones que desenvolupin alts càrrecs en l’Administració de l’Estat,
Comunitat Autònoma i Corporació Municipal.
2. En tota la resta de supòsits, la concessió de les distincions honorífiques
expressades hauran d’anar precedides de l’estricte compliment de les normes establertes en
el present Reglament.

CAPÍTOL II
DELS TÍTOLS DE FILL PREDILECTE I DE FILL ADOPTIU
Article 4t.
1. La concessió del títol de Fill Predilecte de Palafrugell, només podrà
recaure en qui, havent nascut a la vila de Palafrugell, hagin destacat de manera
extraordinària per les seves qualitats o mèrits personals o bé per serveis prestats en benefici
o honor del municipi, que hagin obtingut consideració indiscutible en el concepte públic.
2.
La concessió del títol de Fill Adoptiu de Palafrugell, podrà atorgar-se a
les persones que, sense haver nascut en el municipi, reuneixi les mateixes circumstàncies
assenyalades en el número anterior.
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3. Tant el títol de Fill Predilecte com el de Fill Adoptiu, podran ser concedits,
a títol pòstum, sempre que en el difunt hagin concorregut els mereixements abans
esmentats.
Article 5è.
Els títols de Fil Predilecte i Fill Adoptiu, ambdós d’igual jerarquia,
constitueixen la major distinció de l’Ajuntament, i per la qual cosa la seva concessió es farà
utilitzant sempre criteris molt restrictius. Tindran caràcter vitalici i, una vegada atorgats, tres
per a cada un d’ells, no se’n podran conferir altres mentre visquin les persones afavorides, a
menys que es tracti d'un cas molt excepcional, a judici de la Corporació que, prèviament,
haurà de declarar aquesta excepcionalitat en sessió plenària amb el vot favorable de la
majoria absoluta legal dels seus membres.
Article 6è.
1. La concessió dels títols de Fill Predilecte i Fill Adoptiu serà acordada per la
Corporació Municipal, amb el vot favorable de les dues terceres parts de dret, dels regidors
assistents a la sessió, a proposta de l’alcalde i previ expedient, en el que hauran de quedar
acreditats els mereixements que justifiquin aquestes distincions.
2. Acordada la concessió de qualsevol dels dos títols anteriors, la Corporació
Municipal assenyalarà la data en que es reunirà per tal de fer lliurament a l’agraciat, en
sessió solemne, del diploma i les insígnies que acreditin les distincions.
3. L’esmentat diploma haurà de ser en paper pergamí artístic i contindrà, de
manera molt succinta, els mereixements que justifiquin la concessió. La insígnia s’ajustarà al
model que en el seu dia aprovi la Corporació, i en ell hi haurà de figurar l’escut de la vila, així
com la inscripció de “Fill Predilecte” o de “Fill Adoptiu”, segons procedeixi.
Article 7è.
Les persones a qui es concedeixin els títols, tindran dret a acompanyar a la
corporació Municipal en certs actes o solemnitats a que la mateixa participi, ocupant el lloc
que protocol·làriament s’hi hagi assignat. A tal efecte, l’alcalde dirigirà, a les persones que
obtinguin aquest títol, una comunicació oficial, en la qual es donarà conèixer el lloc, la data i
l’hora de la celebració de l’acte o solemnitat, participant-li la invitació per assistir-hi.

CAPÍTOL III
DEL TÍTOL DE VISITANT IL.LUSTRE
Article 8è.
A proposta de l’alcalde-president, la Junta de Govern Local podrà concedir el
títol de Visitant Il·lustre a aquelles personalitats que visitin la vila de Palafrugell i siguin
rebudes oficialment a l'Ajuntament. La distinció consistirà en el lliurament de la Medalla de
Palafrugell i un Diploma, en el decurs d’un acte solemne o recepció al Saló de Plens de
l’Ajuntament, on hi estaran convidats tots els membres de la Corporació.

CAPÍTOL IV
DEL NOMENAMENT DE MEMBRES HONORARIS DE L’AJUNTAMENT
Article 9è.
1. El nomenament d’Alcalde o Regidor Honorari de l’Ajuntament de Palafrugell
podrà ser atorgat per aquest a personalitat espanyoles o estrangeres, tant com a mostra
d’alta consideració que es mereixin, com per a correspondència a distincions anàlogues que
hagin estat objecte la Corporació o les autoritats municipals de la vila.
2. Quan els nomenaments anteriors recaiguin en una personalitat estrangera,
es requerirà l’autorització expressa del Ministeri d’Administracions Públiques, previ informe
del d’Assumptes Exteriors.
3. No podran atorgar-se nous nomenaments dels expressats en aquest
article mentre visquin dues persones que siguin Alcalde honoraris, o cinc que hagin rebut el
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títol de Regidor Honorari, en els quals còmputs també es tindran en compte els que s’hagin
atorgat a personalitats estrangeres.
Article 10è. 1. La concessió d’aquests títols honorífics seran atorgats per la Corporació
Municipal amb el vot favorable dels dos terços dels regidors de dret, assistents a la sessió,
a proposta raonada de l’alcalde. Podrà fer-se amb caràcter vitalici o per un termini limitat
que correspongui al del càrrec que ocupi el designat, quan la designació hagi estat acordada
expressament en atenció a tal càrrec.
2. Acordada la concessió d’aquestes distincions, es procedirà a la forma que
disposa el número 2 de l’article 6é per al lliurament de l’agraciat del nomenament i insígnies,
que, en aquest cas, consistiran en una insígnia idèntica a la que usi l’alcalde o el regidors,
segons el supòsit de que es tracti.
Article 11è
1. Les persones a qui es concedeixin aquests nomenaments no tindran cap
facultat per a intervenir en el govern ni en l’administració municipal, si bé l’alcalde podrà
encarregar-los-hi funcions representatives quan hagin d’exercir-se fora del terme municipal.
2.
En la resta d’actes oficials que celebri l’Ajuntament, ocuparan el lloc
preferent que la Corporació Municipal els hi assenyali, i assistiran a aquests actes ostentant
la insígnia acreditativa de la distinció rebuda.

CAPÍTOL V
DE LA MEDALLA MUNICIPAL
Article 12è
1.- La Medalla d’Honor de Palafrugell és una recompensa municipal, creada
per tal de premiar mèrits extraordinaris que concorrin en personalitats, entitats o
corporacions, tant nacionals com estrangeres, per haver prestat serveis a la vila o dispensat
honors a ella.
2.- La Medalla d’Honor de Palafrugell tindrà dues categories de la mateixa
jerarquia: Medalla d’Honor destinada a entitats i associacions, i Medalla d’Honor destinada a
les persones.
La Medalla d’Honor de la Vila de Palafrugell, destinada a entitats, en tant que màxim
exponent del reconeixement de la ciutat s’atorgarà excepcionalment a entitats o institucions
que bé per actes o actuacions memorables en el temps o que per mèrits propis ben definits,
tinguin una incidència clara i manifesta en pro de la ciutat i es considerin mereixedors de tal
guardó, així com tinguin una trajectòria que s’hagi allargat i consolidat en temps, en, com a
mínim, 50 anys.
La Medalla d’Honor de la Vila de Palafrugell, per a persones, en tant que màxim exponent
del reconeixement de la ciutat s’atorgarà excepcionalment a persones que bé per actes o
actuacions memorables en el temps o que per mèrits propis ben definits, tinguin una
incidència clara i manifesta en pro de la ciutat i es considerin mereixedors de tal guardó.
3.- Per regla general no podrà atorgar-se més d’una Medalla d’Honor a l’any.
Ara bé, mitjançant acord de la Junta de Portaveus, es podrà excepcionar aquesta previsió
quan concorrin motius justificats i raonats, apreciats per l’esmentada Junta. No hi haurà límit
pel que fa al nombre total de Medalles d’Honor que es pugin concedir.
4.- El Diploma al Mèrit Ciutadà de la Vila de Palafrugell no tindrà cap limitació
en els títols que es puguin concedir.
Article 13è
1. Medalla d’Honor. La Medalla d’Honor Palafrugell consistirà en una medalla
d’or, amb l’escut oficial de Palafrugell i la inscripció “Medalla d’Honor de Palafrugell”. Estarà
penjada d’una cinta de seda vermella - com el color del fons de la bandera de la vila de
Palafrugell.
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Article 14è
1. La concessió de la Medalla d’Honor haurà d’efectuar-se mitjançant acord
del Ple de l’Ajuntament. L’acord de la concessió serà adoptat per la majoria absoluta dels
membres de la Corporació, i aquesta concessió caducarà a la mort de l’agraciat, deixant
lliure la possibilitat de concedir-ne una altre.
2. La concessió del Diploma al Mèrit Ciutadà de la Vila de Palafrugell serà
competència del Ple, requerint-se, per adjudicar aquesta concessió, la majoria simple dels
regidors que concorrin a la sessió. Aquesta distinció consistirà en un diploma
commemoratiu.
3.
Quan la concessió de les medalles de Palafrugell es facin a favor dels
funcionaris municipals, seran d’aplicació, a més de les normes establertes en aquest
Reglament, les contingudes en la legislació vigent sobre els funcionaris d’Administració
Local.
Article 15è
El Diploma al Mèrit Ciutadà de la Vila de Palafrugell es concedirà a persones,
entitats, confederacions, agrupacions, institucions, empreses, comerços, etc, que mereixen
la gratitud de Palafrugell per activitats destacades en el camp cívic, cultural, esportiu,
comercial o d’altres, que donin prestigi a la vila de Palafrugell.
Article 16è
1. Les medalles atorgades es lliuraran en el decurs d’un acte solemne i
acompanyades dels corresponents diplomes.

CAPÍTOL VI
DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE DISTINCIONS
Article 17è
1. La concessió de qualsevol de les distincions a que es refereix aquest
Reglament requerirà la instrucció prèvia de l’oportú expedient, que serveixi per determinar
els mèrits o circumstàncies que decideixin aquesta concessió.
2. Quan es tracti de concedir distincions a personalitats estrangeres, i
exigències del temps així ho aconsellin, l’expedient podrà ser substituït per un escrit raonat
per l’alcalde, dirigit al Ple de l’Ajuntament o la Junta de Govern Local, per tal què qualsevol
d’aquests òrgans el pugui facultar prèviament, a fi de que, en nom de la Corporació, pugui
conferir la distinció o distincions que jutgi adequades, donant compte d’aquest fet,
posteriorment, en la primera sessió plenària que se celebri.
3. La iniciació del procediment es farà per Decret de l’alcalde-president, bé
per pròpia iniciativa o a requeriment d’una tercera part dels membres que integren la
Corporació, o amb motiu de petició raonada d’un organisme oficial o de una entitat o
associació de reconeguda solvència. Quan la proposta es refereixi a un funcionari de la
Corporació, s’estarà al que disposi en l’apartat 3 de l’article 14.
4.
En el Decret de l’Alcaldia es designarà, d’entre els funcionaris, un
instructor, que s’ocuparà de la tramitació de l’expedient.
Article 18è
1. L’instructor practicarà quantes diligències estimi necessàries per tal
d’investigar els mèrits del proposat, sol·licitant informes i rebent declaració, en el seu cas, de
quantes persones o representants de les entitats puguin subministrar dades, antecedents o
referències que condueixin a l’aclariment d’aquells.
2. Acabada la pràctica de quantes diligències fossin acordades, l’instructor
formularà una proposta motivada, que elevarà a la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament, perquè aquesta, amb el seu dictamen, la trameti a l’Alcaldia.
3.
L’alcalde, a la vista del dictamen de la Comissió, podrà acordar
l’ampliació de diligències o acceptar plenament el dictamen. Tot seguit sotmetrà l’expedient
al Ple o a la Junta de Govern Local, segons el cas, per tal que adopti l’acord que estimi
oportú en la forma que disposa aquest Reglament.
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Article 19è
Les distincions que la Corporació pugui atorgar al Rei no requeriran altre
procediment que la prèvia consulta a la Casa de Sa Majestat, i en cap cas, s’inclouran en el
còmput numèric que, com a limitació, estableix el present Reglament.
Article 20è
1. Un extracte dels acords de la Corporació atorgant qualsevol de les
distincions esmentades haurà de reflectir-se en un Llibre de Registre, que estarà a càrrec
del titular de la Secretaria de l’Ajuntament o, per delegació, al responsable del Gabinet de
Protocol de l’Ajuntament
2.
El Llibre de Registre estarà dividit en tantes seccions com distintius
honorífics apareixen regulades en aquest Reglament. A cada una de les seccions,
s’inscriuran, per ordre cronològic de concessions, els nomenaments i circumstàncies
personals de cada un dels afavorits, la relació de mèrits que van motivar la concessió, la
data d’aquesta concessió i, en el seus cas, la de la seva defunció.
Article 21è
L’Ajuntament podrà privar de les distincions que són objecte d’aquest
Reglament, independentment de la data en que haguessin estat conferides, a qui incorris en
faltes que aconsellessin aquesta mesura extrema, que suposarà la conseqüent cancel·lació
de l’assentament en el Llibre de Registre. L’acord de la Corporació en que s’adopti aquesta
mesura irà precedida de la proposta i de l’informe reservat de l’Alcaldia, i requerirà el mateix
nombre de vots que van ser necessaris per atorgar la distinció de que es tracti.
Caldrà atorgar un termini d’audiència prèvia a l’interessat perquè al·legui el que estimi
convenient.

TÍTOL II: PROTOCOL
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 22è. El present Reglament, al·ludit en l’article 41.1 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre serà d’aplicació en els actes públics que se celebrin en el terme municipal.
Article 23è.

Els símbols municipals són l’escut i la bandera.

Article 24è. L’escut de Palafrugell, versió oficial de l’escut tradicional de la vila,
documentat almenys des de l’any 1413, consta dels següents components heràldics:
Escut caironat: de gules, un castell obert d’argent, acostat de dues garbes lligades d’or. Per
timbre, una corona de baró, i acoblat en pal darrera l’escut un bordó de prior d’or.
Article 25è. 1. La bandera de la vila de Palafrugell és la següent: Bandera apaïsada de
proporcions 2 d’alt per 3 d’ample, vermella, amb un castell obert blanc, d’alçària 27/36 de la
del drap i amplària 10/27 de la llargària del mateix drap, al centre i amb dues garbes lligades
grogues, cadascuna d’alçària 13/36 de la del drap i amplària 4/27 de la llargària del mateix
drap, posades a 23/72 de la vora superior, la primera a 2/25 de la vora de l’asta i la segona a
2/27 de la vora del vol.
2. Damunt la bandera del municipi, no es podran utilitzar símbols o sigles de
partits polítics, sindicats, associacions o entitats privades.
Article 26è. 1. La bandera de la vila de Palafrugell onejarà a l’exterior de l’edifici de
l’Ajuntament juntament amb les banderes reglamentaries que marqui la llei.
2. La bandera municipal es col·locarà, en un lloc destacat, al Saló de Plens i
al despatx de l’alcalde-president, i als despatxos dels tinents d’alcalde, en el cas que
n’existeixin, acompanyant la bandera de Catalunya.
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3. En els actes públics municipals, la bandera de Palafrugell estarà present,
en un lloc destacat.
Article 27è. L’emblema de l’Ajuntament de Palafrugell és el símbol format per la simplificació
gràfica dels elements que integren l’escut oficial del municipi de Palafrugell: el castell de
color plata i les dues garbes daurades col·locades una a cada costat d’aquest. A la part
inferior del conjunt figura del nom de la Corporació “ajuntament de palafrugell”, escrit
horitzontalment en lletres minúscules i de color negre.
Article 28è. En el cas de col·locació de domassos a la façana de l’Ajuntament, en els
actes en que, per la seva excepcional ocasió o significació, s’aconselli la seva presència, hi
figuraran els símbols municipals descrits en els articles 24 i 25.

CAPÍTOL II
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
Article 29è. D’acord amb el que estableix la legislació vigent, l’alcalde de Palafrugell tindrà
el tractament de Senyoria. En els escrits dirigits a la seva persona s’utilitzarà l’expressió o
tractament de Il·lustríssim senyor.
Article 30è. 1. Els atributs representatius del càrrec de l’alcalde en actes oficials de
especial rellevància, serà la Vara de Comandament i la insígnia de la Corporació a la solapa.
2. Els atributs representatius dels demés membres de la Corporació sera la
insígnia de solapa.
3. La insígnia dels membres de la Corporació consistirà en un pin d’or, amb el
símbol a que fa referència l’article 27 d’aquest reglament.
Article 31è. L’alcalde utilitzarà la Vara de comandament el dia de la presa de possessió
del seu càrrec i en aquells actes que, per la seva solemnitat, així ho requereix-hi.
Article 32è. Tots els membres de la Corporació hauran de fer ús de la insígnia municipal
en els actes civils solemnes.
Article 33è. Els atributs constituïts per la insígnia de la Corporació i la Vara de
comandament a que es refereixen els articles anteriors, són de propietat municipal, i seran
tornats a la Corporació quan cessin del càrrec pel que van ser elegits.

CAPÍTOL III
DELS ACTES PÚBLICS MUNICIPALS

Article 34è. En totes les dependències representatives de la Corporació, on hi tinguin lloc
actes públics, ocuparan un lloc preferent les fotografies oficials de la Sa Majestat el Rei, o
ses Majestats els Reis, i la del president de la Generalitat de Catalunya.
Article 35è. 1. Els membres de la Corporació hauran d’assistir a tots els actes oficials
solemnes organitzats per aquesta, i de no poder assistir-hi estaran obligats a excusar la
seva absència.
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2. Les invitacions als actes seran cursades per l’alcalde-president de la
Corporació, excepte quan en l’acte participi una altre administració pública, o entitat privada,
en el qual cas, la invitació es farà conjuntament.
3. El cap de protocol de l’Ajuntament, de conformitat amb les instruccions
rebudes de la Alcaldia, o del responsable de l’Àrea, confeccionarà i trametrà a tots els
membres de la Corporació, amb l’antelació necessària, les normes específiques que hagin
de regir en cada acte públic concret, quan la seva importància així ho aconselli.
Article 36è. Com a regla general, els membres de la Corporació aniran als actes
solemnes exhibint el distintiu de solapa.
Article 37è. 1. D’acord amb el que estableix la legislació vigent, correspon a l’alcalde
presidir tots els actes públics, qualsevol que sigui els seu caràcter, que tingui lloc al terme
municipal de Palafrugell. En el cas que no els presideixi, ho farà l’autoritat municipal de
caràcter electe que ell mateix designi.
2. Quan a un acte públic hi assisteixin altres autoritats de l’administració de l’Estat o de la
Comunitat Autònoma, les precedències es regiran segons el que disposa el Reial Decret
2099/1983, de 4 d’agost.
Article 38è. En els actes propis organitzats per una de les Àrees de l’Ajuntament, que no
presideixi l’Alcalde, ostentarà la presidència, per delegació d’aquest, el tinent d’alcalde o
regidor responsable de l’Àrea que l’organitzi. Quan l’acte sigui presidit per l’alcalde, el
responsable de l’Àrea acompanyarà a la primera autoritat municipal a la presidència.
Article 39è. Els regidors que assisteixin als actes públics municipals, siguin del caràcter
que siguin, i no ocupin lloc a la taula de la presidència, se situaran en lloc preferent.
Article 40è. La presidència dels actes corporatius municipals, en casos d’absència o
malaltia de l’Alcalde, correspondrà al Tinent d’alcalde que correspongui, per ordre del seu
nomenament.
Article 41è. 1. L’ordre intern de prelació de la Corporació Municipal i els seus alts càrrecs,
seran els següents:
1. Alcalde
2. Tinents d’alcalde, pel seu ordre
3. Regidors de l’Equip de Govern de l’Ajuntament per ordre de la llista electoral.
4. Portaveus dels grups polítics municipals
5. Regidors dels grups polítics municipals, pel seu ordre electoral i ordenats de major a
menor representació municipal
6. Secretari, Interventor i Tresorer de la Corporació.
2. En els actes cívics de caràcter municipal en que tingui lloc la desfilada de la
Corporació, aquesta se situarà de menor a major seguint l’ordre previst en l’apartat anterior,
i tancant la desfilada l’alcalde precedit pels tinents d’alcalde

CAPÍTOL IV
DELS ACTES PÚBLICS MUNICIPALS EN PARTICULAR
Article 42è. 1. La presa de possessió de la Corporació Municipal i del seu president,
l’alcalde, es revestirà de la major solemnitat, amb la presència de les primeres autoritats
locals i amb la participació de la Policia Local amb vestit de gala.
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Article 43è. 2. Quan es substitueixi algun membre de la Corporació, a meitat de la
legislatura, es procurarà que la presa de possessió, la cerimònia de jurament o promesa del
càrrec, tingui la major dignitat possible.
Article 44è. La Corporació Municipal organitzarà els actes públics que estimi oportuns per
complementar, i solemnitzar, els actes propis de celebració de la Diada de l’Onze de
Setembre. Celebrarà, així mateix, la Festa Major, el 20 de juliol, festivitat de Santa
Margarida; el Patró de la Policia Local, el 20 de gener, festivitat de Sant Sebastià de la
Guarda i participarà corporativament al Pregó de les Festes de Primavera, entre altres festes
locals de marcada tradició.
Article 45è. Qual es tracti de personalitats espanyoles o estrangeres que visitin
l’Ajuntament, l’alcalde podrà atorgar-los-hi una placa o pergamí, com a record de la seva
estada i visita o homenatge a la seva persona, com a símbol d’una efemèride local.
Article 46è. 1. Com a constància de les visites a que es refereixen els dos article
anteriors, el cap de Protocol de l’Ajuntament obrirà i portarà un Llibre d’Honor, en el qual es
convidarà a signar a les persones que corporativament es determini.
2. Per tal de fer una consulta ràpida dels signants del llibre d’Honor, en
document apart, s’organitzarà un índex alfabètic, per ordre de cognoms i noms, on també hi
consti el càrrec de la personalitat, la data i la referència o número de plana del llibre.
Article 47è. 1. Les propostes d’agermanament amb un altre municipi, així com
l’acceptació, en el seu cas, requeriran un acord de Ple, previ expedient incoat per l’Àrea
d’Agermanaments i Cooperació amb el Tercer Món, en el qual es faran constar les raons
que ho motiven i la seva oportunitat. Aprovada la proposta, s’assenyalarà el lloc i la data de
la signatura de l’agermanament, procurant que tinguin lloc dues cerimònies en ambdues
seus corporatives d’ambdós municipis.
2. A tal efecte, es tindran en compte les reglamentacions existents, d’àmbit
supramunicipal.
3. Els agermanaments s’anotaran, en capítol apart, en el Llibre de Honor de
l’Ajuntament.
4. Cal tenir present que no es poden establir agermanaments amb altres
municipis de l’estat espanyol. En tot cas, sí que es poden organitzar intercanvis culturals
amb municipis d’àmbit estatal.
Article 48è. 1. Quan hi hagi un fet luctuós de especial significació per la col·lectivitat, la
Corporació disposarà de la col·locació de les banderes a mitja asta, amb o sense crespons
negres.
2. En la defunció d’un membre de la Corporació actual, o de Corporacions
anteriors, Fill Predilecte o Adoptiu, persona que estigués amb possessió de la Medalla
d’Honor, l’alcalde acordarà, amb la família del difunt, la participació del Consistori en els
actes d’enterrament.
Article 49è. 1. La organització dels actes públics oficials es regirà per les normes
contingudes en les disposicions de l’Estat, en matèria d’aplicació, i les que, sobre la mateixa,
dicti la Generalitat de Catalunya, que es complementarà amb les incloses en el present
Reglament, així com també les que es coneixen com a tradició.
2. En els actes en que participi la Família Reial se estarà al que disposi la
Casa de Sa Majestat el Rei. I quan es tracti d’autoritats estrangeres, es tindrà en compte, en
cada cas, el que estableixin els serveis de protocol del Ministeri d’Assumptes Exteriors.
Article 50è. En el no previst en aquest reglament s’aplicarà l’Ordenament General de
Precedències de l’Estat, reial Decret 2099/1983, de 4 d’agost, i la normativa sobre actes en
el territori propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
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Disposició final
Aquest Reglament, entrarà en vigor, un cop aprovat definitivament per l’Ajuntament i publicat
el seu text íntegre en el BOP, quan hagi transcorregut el termini que preveu l’article 65. 2 de
la Llei 7/85, de 2 d’abril., reguladora de les bases del règim local.

Palafrugell, setembre de 2005

Aprovat definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 30 de novembre de 2009. Modificació
de l’article 12.3, aprovada definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 25 de març de
2009. Modificació dels articles 2, 12, 14.2 i 15, aprovada pel Ple de l’Ajuntament el dia 25 de juny de
2012.

Reglament d’honors, distincions i protocol

9

