
 

REGLAMENT REGULADOR DEL PROTOCOL I DELS 
HONORS DE L'AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA 
 
 
  
TITOL PRELIMINAR 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.   Objecte 
Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic i el procediment general d’actuació de 
l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, en relació amb el protocol i la concessió dels títols honorífics 
municipals. 
 
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. 
 
 
TÍTOL PRIMER.  
DEL PROTOCOL I CERIMONIAL 
 
Article 3.   Tractament protocol·lari 
L’alcalde de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, d’acord amb l’article 169 de la Llei 8/1987, ostentarà el 
tractament d’Il·lustríssim/a Senyor/a, i la resta de membres de la Corporació el de senyor o senyora. 
 
Article 4.   Dels símbols 
La bandera de Pradell de la Teixeta està formada per l’escut de Pradell de la Teixeta, format per una 
estrella de vuit puntes de color atzur i plata, col·locat en el centre d’un fons de color daurat, tal com figura 
en el document adjunt. 
 
Article 5.   Ús dels símbols municipals 
L’ús de l’escut del municipi 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 Pradell de la Teixeta. 
 
 
TÍTOL SEGON.  
DELS NOMENAMENTS HONORÍFICS 
 
Article 6.   Títols honorífics 
Els honors que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta pot conferir per premiar mèrits especials o serveis 
extraordinaris prestats al municipi, són els següents: 
 

- Títol de Fill/a Predilecte de Pradell de la Teixeta 
- Títol de Fill/a Adoptiu/iva de Pradell de la Teixeta 
 
Article 7.   Naturalesa jurídica 
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. 
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Article 8.   Títol de Fill/a Predilecte 
El títol de Fill/a Predilecte del municipi de Pradell de la Teixeta únicament podrà recaure en persones 
físiques nascudes a Pradell de la Teixeta, que hagin destacat per les seves qualitats humanes o mèrits 
personals en qualsevol aspecte de la vida, 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 del municipi. 
 
Article 9.   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 haver nascut al municipi de Pradell de la Teixeta, tinguin amb aquest una vinculació 
continuada per la seva reiterada i eficaç labor i reuneixin les condicions exigides en l’article anterior. 
 
Article 10.   Règim jurídic dels títols de Fill/a Predilecte o Fill/a Adoptiu/va 
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. 
 
Article 11.   Acreditació dels nomenaments honorífics 
La persona a favor de la qual s’acordi concedir qualsevol dels títols anteriors tindrà dret a rebre un 
Diploma acreditatiu que contindrà la data de l’acord, l’escut municipal i la inscripció de Fill/a Predilecte o la 
de Fill/a Adoptiu/iva, segons sigui el cas. 
 
Article 12.   Altres Distincions Honorífiques. 
El Ple de la Corporació podrà designar una via pública o instal·lació municipal amb el nom d’una persona 
vinculada al municipi, reconeixent així, mèrits especials o serveis extraordinaris. 
 
Article 13.   Inici de l’expedient 
L’inici de la instrucció de l’expedient s’aprovarà per decisió de l’Alcaldia o per acord de ple, a instància de 
qualsevol dels grups polítics amb representació municipal. 
L’acord haurà d’incloure el nomenament d’un regidor que actuarà d’instructor. Actuarà de secretari el de 
la corporació. 
L’instructor haurà de recopilar tots els mèrits que reuneixi la persona proposada i també els oportuns 
justificants. Amb aquesta finalitat podran col·laborar a petició de l’instructor totes aquelles persones o 
entitats que estiguin capacitades. 
 
Article 14.  Exposició pública 
Acabat l’expedient, aquest s’haurà d’exposar al públic mitjançant el tauler d’anuncis municipal durant 
quinze dies naturals. En aquest termini tothom que ho desitgi podrà examinar l’expedient i presentar-hi les 
al·legacions o suggeriments que estimi oportuns. 
 
Article 15 
Conclosos els treballs de l’instructor aquest lliurarà al Sr. Alcalde un informe detallat i raonat de les seves 
propostes i de les seves actuacions. 
 
Article 16.  Acord de Ple 
L’Alcalde elevarà la proposta al Ple. El corresponent acord s’haurà d’adoptar mitjançant votació nominal i 
secreta, per majoria absoluta, tot i que l’objectiu és aconseguir el màxim consens. 
 
Article 17. Lliurament 
Acordada la concessió dels honors que recull aquest Reglament, l’Alcaldia assenyalarà el dia, lloc i hora 
de l’acte de lliurament dels atributs o els documents representatius de les distincions concedides. 
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ANNEX   GRÀFIC 
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