BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dijous, 3 de gener de 2013 - Número 2

Administració Local
2012-14167
Ajuntament dAmposta
ANUNCI
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 21 de desembre de 2012, aprovà denitivament el Reglament
dhonors, distincions i protocol de lAjuntament dAmposta., sexposa al públic el Reglament esmentat als efectes
del seu general coneixement i entrada en vigor.
REGLAMENT DHONORS I DISTINCIONS DE LAJUNTAMENT DAMPOSTA
Preàmbul.
LAdministració municipal des del 1979 ha experimentat grans canvis respecte a èpoques precedents. Lordenament
jurídic es va adaptar a aquesta nova realitat amb la publicació de la Llei reguladora de les bases del règim local a
lany 1985 i la Llei municipal i de règim local de Catalunya a lany 1987.
Lajuntament dAmposta va dotar-se a lany 1989 del Reglament orgànic municipal. Daquesta situació sorgeix la
necessitat dactualitzar el Reglament dhonors i distincions.
LAjuntament dAmposta vol premiar aquelles persones i institucions que li presten serveis i lajuden a enriquir-se,
perquè lobra exemplicadora daquestes persones es conegui, es difongui i perduri així en la memòria col·lectiva
del municipi, perquè les futures generacions continuïn aquesta obra, treballant per a la seva ciutat i el seu país, i
perquè aquesta societat esdevingui, amb lajut de tothom més solidària i més rica en la igualtat, la fraternitat i la
justícia social.
CAPÍTOL PRIMER. Objecte.
Article 1. Aquest Reglament té per objecte regular tot el que fa referència a la concessió dhonors, distincions, i
premis encaminats a reconèixer mereixements especials, qualitats i circumstàncies de persones o entitats que
hagin contribuït o contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi de la Ciutat, o que les seves accions tinguin
repercussions benecioses en alt grau per als ciutadans d Amposta.
Article 2. Establir les normes de protocol que han de regir la Corporació municipal i els seus membres en el
desenvolupament de la seva funció.
CAPÍTOL SEGON. Dels honors i les distincions.
Article 3. Els honors i distincions que lAjuntament dAmposta pot conferir per premiar mèrits especials o serveis
extraordinaris prestats a la Ciutat, són els següents:
- Títol de Fill/a Predilecte/a dAmposta.
- Títol de Fill/a Adoptiu/va dAmposta.
- Medalla dHonor de la Ciutat dAmposta.
- Premi Amposta.

Article 5. No es podrà concedir cap de les distincions o dels honors assenyalats a les persones que ocupin alts
càrrecs a lAdministració i respecte els quals es trobi la Corporació en relacions de coordinació o cooperació en
determinats funcions o serveis, mentre subsisteixi la relació de coordinació o cooperació, llevat que es tracti dun cas
que a judici de la Corporació, i amb els procediments establerts en aquest reglament sigui adient la seva concessió.
Secció primera. Dels títols de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/va.
Article 6.
1. La concessió del Títol de Fill/a Predilecte/a de la Ciutat i de Fill/a Adoptiu/va dAmposta podrà recaure en qui,
independentment del seu lloc de naixement, sigui o hagi estat veí/na dAmposta i/o havent nascut a la ciutat,
resideixi ocialment en altre lloc, i hagi destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats
en beneci o honor dAmposta i que hagi assolit una consideració pública notòria.
2. La concessió de Fill/a Adoptiu/va de la Ciutat dAmposta es podrà atorgar a les persones que, tenint o no la
residència a la ciutat, reuneixin les circumstàncies assenyalades al paràgraf anterior.
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Article 4. Les distincions assenyalades a larticle precedent són únicament de caràcter honoríc, sense que puguin
generar cap tipus de dret econòmic o administratiu.
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3. Tant el Títol de Fill/a Predilecte/a com el de Fill/a Adoptiu/va podran ser concedits, a títol pòstum, sempre que la
persona morta hagi tingut els mereixements abans esmentats.
Article 7.
1. Els títols honorícs als que es refereix larticle anterior tindran caràcter vitalici, gratuït i es concediran amb caràcter
personalíssim.
2. Acordada la concessió de qualsevol dels dos títols anteriors, la Presidència de la Corporació haurà dassenyalar
la data i el lloc on es reunirà per fer el lliurament solemne a la persona designada de les insígnies que acreditin
la distinció, o en el seu defecte a la família.
3. La insígnia sajustarà al model que aprovi la Corporació, on haurà de gurar, en tot cas, lescut de la Ciutat, així
com la inscripció de Fill/a Predilecte/a o de Fill/a Adoptiu/va.
Article 8. Les persones que esdevinguin Fill/a Predilecte/a o Adoptiu/va seran especialment convidades a acompanyar
la Corporació Municipal en actes solemnes, i ocuparan el lloc que sels assenyali.
CAPÍTOL TERCER. Medalla dHonor de la Ciutat d Amposta.
Article 9.
1. LAjuntament podrà atorgar la Medalla dHonor de la Ciutat a les persones o entitats que sobresurtin per l
especial projecció social de la seva tasca o per un fet de singular rellevància per premiar mèrits extraordinaris
que concorrin en personalitats,entitats o corporacions, siguin nacionals o estrangeres, per haver prestat servei o
dispensat honors a la ciutat.
2. Acordada la concessió daquesta distinció, la Presidència de la Corporació haurà dassenyalar la data i el lloc on
es reunirà per fer lliurament solemne a la persona o entitat designada amb la distinció ciutadana Medalla dHonor
de la Ciutat.
3. El nombre de medalles podrà ésser excedit apel·lant a lexcepcionalitat i prèvia aprovació del Ple Municipal, per
la mateixa majoria que preveu aquest Reglament per a les concessions.
Article 10. Les medalles que són objecte daquest capítol seguiran el model tradicional i seran encunyades o
revestides amb el metall corresponent a les característiques. Les medalles lliurades a persones individuals
sacompanyaran duna petita insígnia de solapa, segons el model que la Corporació aprovi.
Article 11. Quan la concessió de la Medalla dHonor de la Ciutat es faci a favor de funcionaris/àries municipals, seran
daplicació, a més de les normes establertes en aquest Reglament, les contingudes a la legislació aplicable sobre
el personal funcionari de ladministració local.
Article 12. Les condecoracions atorgades seran objecte dun acte solemne de lliurament dels corresponents
distintius, dacord amb el que disposi lAjuntament.
Article 13. Pel que fa als requisits necessaris per latorgament daquesta distinció es tindrà en compte el que
disposen els articles que fan referència al procediment de concessió dhonors i distincions.

Article 14.
1. La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest Reglament requerirà la instrucció prèvia de
lexpedient oportú que serveixi per determinar els mèrits o les circumstàncies que aconsellin aquella concessió.
2. La iniciació de procediment es farà per decret de lAlcalde/ssa doci o a petició de persones físiques o jurídiques
degudament motivada. Quan la proposta es refereixi a un funcionari/ària de la Corporació, a més de les normes
establertes en aquest Reglament, seran daplicació les contingudes a la legislació aplicable als funcionaris/àries
de ladministració local.
3. En el decret de l Alcaldia que iniciarà lexpedient es designarà entre els Regidors i Regidores, un instructor/a que
socuparà de la tramitació de lexpedient. Per a aquesta tasca, linstructor/a podrà estar auxiliat per un Secretari/
ària.
Article 15.
1. Linstructor/a practicarà totes les diligències que cregui necessàries per investigar els mèrits de la persona
proposada, podrà sol·licitar informes i rebre declaració de persones o representants dentitats que puguin
subministrar dades, antecedents o referències que condueixin a lesclariment dels mèrits.
2

CIE: BOPT-I-2012-14167

CAPÍTOL QUART. Del procediment de concessió dhonors.
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2. Un cop dutes a terme totes les diligències, linstructor/a haurà de formular una proposta motivada, que elevarà a
lAlcaldia-Presidència.
3. LAlcalde o Alcaldessa President/a, podrà acordar lampliació de les diligències o acceptar-ne plenament el
dictamen i, en aquest cas, sotmetre-ho al Ple de lAjuntament per tal que acordi la resolució que estimi procedent,
en la forma que es disposa en aquest Reglament. En cas dampliar-se les diligències, aquestes es faran en el
temps més breu possible.
4. La concessió dels honors i distincions que regula aquest Reglament serà competència del Ple de lAjuntament.
Per tal que siguin aprovats cal la majoria absoluta.
5. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en casos durgència que facin impossible la convocatòria del Ple
Municipal, lAlcalde o Alcaldessa convocarà Junta de Portaveus, per atorgar la distinció que es consideri adient,
i nhaurà dinformar al Ple en la primera sessió que aquest celebri.
Article 16.
1. Un extracte dels acords de la Corporació en que satorga qualsevol dels honors esmentats haurà dinscriures
en un llibre de registre, que estarà a càrrec del/de la titular de la Secretaria general de l Ajuntament. El llibre de
registre estarà dividit en tantes seccions com recompenses honoríques siguin regulades en el Reglament.
2. A cadascuna de les seccions anteriors, sinscriuran, per ordre cronològic de concessió, els noms i les circumstàncies
de cada un dels distingits, la relació de mèrits que varen motivar la concessió, la seva data i, en el seu cas, la de
la seva mort.
3. L Ajuntament podrà privar de les distincions que són objecte daquest Reglament, amb la conseqüent cancel·lació
de lassentament en el llibre de registre, qualsevulla que sigui la data en què haguessin estat conferides, a qui
incorri en faltes que aconsellin aquesta mesura extrema. Lacord de la Corporació en què sadopti aquesta
mesura anirà precedit de la proposta i linforme reservat de lAlcaldia, i requerirà el mateix nombre de vots que
fou necessari per atorgar la distinció.

Article 17. Normes reguladores de la concessió del Premi Amposta.
1. LAjuntament dAmposta i els mitjans de comunicació locals de la ciutat concediran anualment el Premi Amposta,
consistent en un guardó commemoratiu.
2. Podran optar al Premi totes les persones o entitats relacionades amb aquesta ciutat, que hagin tingut una
destacada actuació durant lany, en qualsevol camp de la vida del municipi.
3. El premi sentregarà durant el transcurs de lacte de celebració de la Nit dels mitjans de comunicació, durant el
primer trimestre de lany següent.
4. Podran proposar un candidat cadascun dels membres dels mitjans de comunicació local de la ciutat, essent
convenient que cada membre presenti alguna proposta. Les propostes shauran de presentar el mateix dia que
shagi xat per lelecció. No podran optar al Premi els càrrecs polítics en actiu.
5. El Jurat encarregat de decidir el guanyador del Premi estarà integrat per:
- 5 Membres, elegits pels mateixos components, entre els integrants del consell de redacció de la Revista
Amposta.
- 5 Membres, elegits pels mateixos components, entre els col·laboradors dAmposta Ràdio.
- 2 Membres de cadascun dels mitjans de comunicació existents a la ciutat.
- Actuarà de President/a del Jurat, el Regidor/a delegat de mitjans de comunicació de lAjuntament dAmposta.
- Actuarà de Secretari/a, un funcionari/a tècnic/a de la Corporació, escollit/da pel President/a.
6. Lelecció del candidat premiat es realitzarà, com a màxim, dues setmanes abans de la celebració de la Nit dels
mitjans de comunicació.
7. Sistema de votació, El sistema que regirà la votació serà el següent:
a) Un cop presentades les propostes, es procedirà a la votació eliminant-ne els candidats/es un a un, en votacions
successives, ns que solament quedi un candidat/ta
b) El Jurat podrà declarar el Premi desert
c) No satorgarà el Premi a la mateixa persona o entitat, que lhagi rebut en els 5 anys anteriors, excepte en cas
excepcional i dacord amb el criteri del Jurat.
d) De lacte de la votació saixecarà una acta que restarà sota la custòdia del President/a del Jurat.
8. El Jurat podrà atorgar, simultàniament al Premi, una Menció especial del premi, quan concorrin circumstàncies
clarament apreciades pel Jurat.
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CAPÍTOL CINQUÈ. Del Premi Amposta.
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CAPÍTOL SISÈ De la Gala de lesport.

CAPITOL SETÈ. De la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
Article 19. Normes reguladores.
1. La Diada Nacional de Catalunya es commemorarà dacord amb la Llei 1/1980, de 12 de juny, promulgada pel
Parlament de Catalunya, en la qual es declara institucionalment lOnze de Setembre com a Festa Nacional de
Catalunya.
2. Lacte institucional de commemoració de lAjuntament dAmposta constarà de un seguici i penjada de la Senyera.
3. El recorregut del seguici serà: Plaça Ajuntament, carrer Major, carrer Sant Josep, Av. Alcalde Palau, Pont penjant.
Aquest recorregut es mantindrà sempre que les circumstàncies ho permetin.
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Article 18. Normes reguladores de la Gala de lesport.
1. Totes les entitats i seccions esportives legalment constituïdes podran presentar candidats i candidates a les
diferents categories que es premiaran durant la Gala. Làrea desports de lAjuntament dAmposta podrà incloure
candidats i candidates si així ho considera adient.
2. Les categories, a títol merament enunciatiu, seran les que sindiquen a continuació, podent el Jurat, si així ho
considera oportú crear-ne de noves o eliminar- ne de les relacionades:
- Millor esportista individual masculí escolar.
- Millor esportista individual femení escolar.
- Millor equip masculí escolar.
- Millor equip femení escolar.
- Millor esportista de base federat masculí.
- Millor esportista de base federat femení.
- Millor esportista promesa masculí.
- Millor esportista promesa femení.
- Millor esportista individual absolut masculí.
- Millor esportista individual absolut femení.
- Millor equip de competició masculí desports col·lectius.
- Millor equip de competició femení desports col·lectius.
- Millor entrenador/a.
- Millor entitat esportiva.
- Reconeixement tasca directiva.
- Reconeixement treball de base entitat.
- Reconeixement a la tasca educativa vers lesport.
- Reconeixement a la millor iniciativa desport i salut.
- Reconeixement a una tasca desforç col·lectiu  organització.
- Reconeixement especial gesta esportiva.
- Reconeixement trajectòria esportiva.
- Reconeixement a espònsor.
- Reconeixement a la difusió de lesport ampostí.
- Premi especial gesta extraordinària.
Poden resultar desertes les categories que no arriben al mínim exigit si així ho determina lÀrea desports.
3. El termini de presentació dels candidats nalitzarà com a mínim un mes abans de la data de la Gala de lesport.
4. Les Entitats esportives i seccions esportives deuran daportar un historial del candidat que inclourà les següents
dades :
a) Els tres millors resultats esportius obtinguts durant la temporada.
b) En els reconeixements, cal aportar una descripció dels motius pels qual es presenta.
c) Dades personals i federatives.
d) Fotograa de lequip o del candidat practicant lesport
5. El Jurat estarà format per lAlcalde-President, els membre de la Comissió desports i els tècnics de làrea desports.
6. Les Entitats i seccions que presentin candidat sacolliran a les presents normes.
7. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
8. En la Nit de la Gala, els guardons seran lliurats per lAlcalde/ssa, Regidor/a desports, portaveus dels Grups
politics municipals, i autoritats i persones que decideixi la Regidoria desports.
9. Tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt per la Comissió desports.
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4. Lordenament del seguici.
1. La Senyera, portada per la ciutadania, presidirà lacte.
2. Consistori, presidit per lAlcalde/ssa dAmposta i els/les portaveus dels grups amb representació a lAjuntament
dAmposta.
3. Autoritats de lEstat i de la Generalitat de Catalunya.
4. Regidors/es de lequip de govern.
5. Resta Regidors/es.
6. Ciutadania.
7. Banda de música.
5. La Senyera serà hissada per lAlcalde/ssa dAmposta amb els/les portaveus del grups polítics del Consistori. La
Banda de música interpretarà Els Segadors, Himne Nacional de Catalunya.
6. LAlcalde/ssa llegirà el Manifest institucional de la Diada, amb els/les portaveus dels grups polítics que donin
suport a dit Manifest.
7. El seguici i el recorregut, podrà modicar-se, sempre que hagin circumstàncies que així ho requereixin, sent
aprovat per la Regidoria de cultura.
CAPITOL VUITÈ. De la distinció de Comerç centenari de la Ciutat.
Article 20. Normes reguladores.
1. La Regidoria de comerç de lAjuntament dAmposta atorga als establiments que puguin acreditar una antiguitat
de 100 anys, la distinció de Comerç centenari de la Ciutat.
2. Tots els comerços de la ciutat podran presentar comerços candidats, adjuntant documentació que acrediti
lantiguitat de 100 anys.
3. La distinció constarà duna placa amb lescut de la ciutat, sinstal·larà a un lloc visible de la façana de lestabliment,
en un acte protocol·lari, preferiblement dintre dels actes de la Festa del Mercat a la plaça.
4. La placa portarà lescut de la Ciutat i la llegenda: Comerç Centenari
CAPITOL NOVÈ. Del cerimonial i protocol.

Article 21. La constitució de la Corporació municipal i elecció dAlcalde o Alcaldessa es realitzarà dacord amb el que
determinen els articles 195 i 196 de la Llei orgànica del règim electoral general i 37 del Reglament dorganització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
La Constitució de la Mesa dedat estarà integrada pel/per la Regidor/a de major edat, que exercirà les funcions de
President/a, i el/la Regidor/a de menor edat, qui exercirà de Vocal i pel/per la titular de la Secretaria general de la
Corporació que actuarà com a Secretari/a de la Mesa.
- Constitució de la Corporació:
1. El/la President/a ordenarà a el/la Secretari/a que doni lectura a les disposicions legals que regeixen la constitució
de la Corporació i a lacta de proclamació dels Regidors i Regidores electes emesa per la Junta Electoral de Zona
de Tortosa.
Es donarà lectura a larticle 195 de la LOREG indicant que larticle 37 del ROF es pronuncia en igual sentit.
Després es donarà lectura a lacta de la Junta Electoral de Zona de Tortosa.
2. El/la President/a indicarà que de conformitat amb larticle 36.2 del Reglament dorganització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte que tant la Secretaria com la Intervenció municipal han posat a
disposició dels/de les Regidors/es electes la documentació referent als justicants de les existències en metàl·lic
i valors propis de la Corporació dipositats a la Caixa municipal i entitats nanceres, i igualment la documentació
relativa a linventari de béns de la Corporació Municipal.
3. Igualment, el/la President/a indicarà que les credencials han estat lliurades per les Regidores i els Regidors
electes, constant igualment la presentació de les corresponents declaracions de patrimoni, causes de possible
incompatibilitat i activitats que proporcionen ingressos econòmics, invitant als Regidors i a les Regidores electes
a que exposin si els afecta alguna causa dincompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració.
A la vista de que no hi hagi cap manifestació per part de les Regidores i dels Regidors electes, es procedirà a la
prestació de jurament i promesa per part de les Regidores i dels Regidors electes.
4. Si es compleix lexigència de larticle 195.4 de la Llei orgànica del règim electoral general i larticle 37.4 del
Reglament dorganització i funcionament dels ens locals, concorrent-hi a la sessió la majoria absoluta de les
Regidores i dels Regidors electes, es procedirà al compliment del requisit legal de larticle 108.8 de la Llei orgànica
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Secció primera. Constitució i presa de possessió de la Corporació municipal.
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- Elecció dAlcalde/ssa:
1. El/la President/a, demanarà al/a la Secretari/a que doni lectura a les disposicions legals que regeixen el
procediment per lelecció dAlcalde.
2. Després de la lectura de la norma, el/la President/a demanarà als Regidors/es que han encapçalat les llistes amb
representació si accepten ser candidats per lelecció dAlcalde/ssa (lordre serà de major a menor representació) i
la fórmula seria: SR./SRA. ..., ACCEPTA PRESENTAR LA SEVA CANDIDATURA PER LELECCIÓ DALCALDE/
SSA DAMPOSTA. A continuació, el/la President/a de la Mesa procedeix a PROCLAMAR ALS REGIDORS/ES
QUE ENCAPÇALEN LES LLISTES, QUE HAGIN ACCEPTAT PRESENTAR LA SEVA CANDIDATURA PER
LELECCIÓ DALCALDE/SSA, CANDIDATS/ES A LALCALDIA DE LAJUNTAMENT.
3. Seguidament es procedirà a lelecció dAlcalde/ssa mitjançant votació secreta de les Regidores i Regidors, que
seran cridats pel/per la Vocal de la Mesa en el mateix ordre alfabètic seguit per al jurament o promesa.
4. Efectuada la votació, es procedirà a lescrutini, llegint el/la President/a cadascun dels vots que tregui de lurna.
5. Efectuat el recompte, el/la Secretari/a anunciarà el resultat de la votació:
Paperetes llegides:
Paperetes vàlides:
Paperetes nul·les:
Vots en blanc:
6. A continuació, el/la President/a de la Mesa a la vista del resultat de la votació, PROCLAMA ALCALDE/SSA 
PRESIDENT/A de la Corporació al/a la Sr./Sra. ................. cap de llista del partit ........... .
7. El/la President/a continuarà lacte requerint a lAlcalde/ssa electe/a per tal que manifesti si accepta o no el
nomenament, de conformitat amb larticle 18 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 dabril, pel que
saprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i larticle 40.2 del Reglament
dorganització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb al fórmula següent: A LA VISTA DE
LESCRUTINI I HAVENT OBTINGUT LA MAJORIA ABSOLUTA DELS VOTS EMESOS, SR./SRA. ACCEPTA
EL NOMENAMENT DALCALDE/SSA DAMPOSTA I PRESIDENT/A DEL SEU AJUNTAMENT.
8. Després de la resposta de lAlcalde electe, aquest saproparà a la Mesa per tal de procedir a efectuar
el seu jurament o promesa amb la fórmula següent: JURO O PROMETO PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I
HONOR, COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS AL CÀRREC DALCALDE/SSA  PRESIDENT/A DE
LEXCEL·lENTÍSSIM AJUNTAMENT DAMPOSTA, AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE LESTAT.
9. A continuació, el/la President/a de la Mesa li donarà possessió del càrrec i li lliurarà el bastó de comandament,
cedint-li el seu lloc a la Presidència i es dissol la Mesa dEdat.
10. Seguidament, lAlcalde/ssa  President/a de lAjuntament dAmposta, cedeix la paraula als representants de les
diferents forces amb representació a la Corporació Municipal, i en darrer lloc, es dirigeix als Regidors i Regidores
que composen el Ple.
11. Finalment, lAlcalde/ssa  President/a aixecarà la sessió.
6
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del règim electoral general de prestar el jurament o promesa del càrrec de Regidor/a: el/la President/a formularà
la lectura de la fórmula de jurament o promesa, prevista al Reial decret 707/1979, de 5 dabril, que és la següent:
JURA O PROMET, PER LA SEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COM¬PLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL
CÀRREC DE REGIDORA O REGIDOR DE LEXCEL·lENTÍSSIM AJUNTAMENT DAMPOSTA, AMB LLEIALTAT
AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONA¬MEN¬TAL DE LESTAT,
procedint el/la Vocal de la Mesa a la lectura dels noms dels Regidors i Regidores, seguin ordre alfabètic, saltant
el/la President/a i el/la Vocal que seran els darrers, primer el/la President/a, llegint el seu nom el/la Vocal i després
el/la Vocal, llegint el seu nom el/la President/a.
5. Havent donat compliment al que sestableix a larticle 195 de la Llei orgànica del règim electoral general, el/
la President/a declararà constituïda la Corporació amb la següent fórmula: VISTES LES CREDENCIALS DE
LES REGIDORES I REGIDORS ELECTES EN LES ELECIONS LOCALS CELEBRADES EL PASSAT DIA
..., FORMULADES LES CORRESPONENTS DECLARACIONS DE PATRIMONI, CAUSES DE POSSIBLE
INCOMPATIBILITAT I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS ECONÒMICS, COMPROVADA
LA SEVA PERSONALITAT I PRESTAT JURAMENT O PROMESA RESPECTE EL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DECLARO EN POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA O REGIDOR DE
LAJUNTAMENT DAMPOSTA ELS ... MEMBRES ELECTES I EN SER AQUESTOS LA TOTALITAT DELS
ESCOLLITS, I PER TANT COMPLINT EL QUÒRUM DASSISTÈNCIA DE LA MAJORIA ABSOLUTA, DECLARO
CONSTI-TUÏDA LA CORPORACIÓ.
6. Una vegada efectuat el corresponent jurament o promesa del càrrec, a cada membre electe de la Corporació
Municipal, el President/a de la Mesa dedat lliurarà la insígnia amb lescut de la ciutat als Regidors/Regidores.
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Secció segona. Ús dels símbols municipals.
Article 22. Normes reguladores.
1. Sentendrà per símbols municipals aquells elements gràcs que identiquin el municipi i la Corporació municipal
i que són dús exclusiu daquesta. Comprenen lescut heràldic de la Ciutat, les adaptacions daquest aprovades
pel Ple de lAjuntament, per a diversos usos o aplicacions, i el logotip de la Ciutat. Aquests símbols només podran
ser utilitzats per lAjuntament o per qui disposi de lautorització municipal per fer-ne ús.
2. Sutilitzarà com a símbol institucional de lAjuntament dAmposta, per a ser lliurat a les persones il·lustres o
rellevants que ens visitin:
- El Pont Penjant dAmposta, una reproducció del símbol emblemàtic de la Ciutat
3. Els Regidors i Regidores municipals podran fer ús de la insígnia de Regidor/a, en aquells actes públics en què
lexercici del seu càrrec i per la seva importància així ho aconselli.

Article 23. Normes reguladores.
1. Lordre de precedències que saplica en els actes municipals està determinat pel Reial decret 2099/1993
(Presidència). Actes ocials. Reglament dordenació general de precedències a lEstat, el que disposi aquest
Reglament i segons les tradicions, usos i costums del municipi. També es tindrà en compte la naturalesa i la
nalitat de lacte, lantiguitat de les entitats, el nombre dhabitants del municipi i altres criteris objectius per
determinar lordre de prelació dels concurrents en un acte.
2. El cap de protocol de la Generalitat de Catalunya és qui pot determinar un ordre de prelació en làmbit de
Catalunya
3. Dacord amb el que estableix el Decret 189/1981 de la Generalitat de Catalunya i el Títol tercer dhonors inherents
a les distincions, regulat pel Reial decret 2099/83, els membres que formen la Corporació municipal rebran el
tractament protocol·lari de:
- Pel que fa a lAlcalde o Alcaldessa, serà dIl·lustríssim o Il·lustríssima. Els membres de la Corporació municipal
que ocupin càrrecs en organismes territorials que tinguin Barcelona com a capital, també rebran el tractament
dIl·lustríssim o Il·lustríssima.
- Per a la resta de Regidors i Regidores de la Corporació municipal, el tractament protocol·lari serà de Senyor
Regidor o Senyora Regidora.
- En el cas que algun dels membres de la Corporació municipal tingui algun altre càrrec de rang superior al de
Regidor o Regidora, es tindrà en compte el tractament protocol·lari assignat a lesmentat càrrec.
- Desapareixerà el tractament protocol·lari per als Alcaldes/Alcaldesses i Regidors/Regidores quan deixin
dexercir el seu 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.
4. Tipologia dels actes
- Actes públics ocials institucionals, són els organitzats pel propi Ajuntament, o aquells que dintre del municipi
els faci possible un altre òrgan de ladministració estatal, autonòmica o provincial.
- Actes públics privats, són els organitzen altres entitats (empreses, esglésies, associacions culturals, esportives,
etc.) daquesta mateixa naturalesa.
5. Ordre de prelació
a) L ordre i prelació de la Corporació municipal quan assisteixi als actes ocials serà el següent:
1. Alcalde/essa
2. Tinents/es d Alcalde
3. Regidors/res de lequip de govern
4. Portaveus dels Grups municipals
5. Resta de Regidors/es de la Corporació municipal
6. Antics Alcaldes/sses
7. Antics alts càrrecs electes de Govern estatal i Generalitat de Catalunya
b) Sense perjudici del que disposa lapartat anterior, lAlcaldia podrà modicar lordre descrit, en funció de la
naturalesa de lacte ocial que es realitzi.
c) En el cas de lassistència daltres autoritats es tindrà en compte el que estableix el Reial Decret 2099/83.
d) En els actes institucionals es reservarà espai per Alcalde/ssa, Tinents dAlcalde, Regidors/es delegats, portaveus
dels Grups municipals, antics Alcaldes/sses i altres autoritats convidades. Els acompanyants de cadascuna de
les autoritats convidades tindran seient reservat en funció de la disponibilitat de lespai. Els antics Regidors/es
tindran seient reservat si ho requereix la pròpia naturalesa de lacte.
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Secció tercera. Ordenament, prelació i tractament protocol·lari dels membres de la Corporació Municipal.
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e) Els actes que siguin subjectes a aquest protocol seran informats amb la sucient antelació.
f) La presidència dels actes municipals, no importa el caràcter que tingui, correspon a lAlcalde/ssa. Quan hi hagi
autoritats de ladministració central o autonòmica, es seguirà el Reial decret 2099/83, de 4 dagost, i el que
contempli la Generalitat de Catalunya. De no presidir, ocuparà el lloc més proper a la mateixa (generalment a la
dreta). En absència o malaltia de lAlcalde/ssa, presidirà lacte el/la Tinent dAlcalde que legalment el substitueixi,
o la persona amb qui delegui lAlcalde/ssa.
g) Als actes propis organitzats per un àrea municipal que no presideixi lAlcalde/ssa, ostentarà la presidència el
responsable de làrea en qüestió.
h) Als actes que desenvolupi una àrea municipal que presideixi lAlcalde/ssa, el/la Regidor/a de la mateixa
lacompanyarà en la presidència de lacte.
i) Als actes privats o públics aliens a lAjuntament, els serveis de protocol daquest actuaran de forma coordinada
amb els de lentitat organitzadora de lacte a  destablir prèviament el règim de precedències i altres qüestions
que puguin sorgir per a una adequada celebració de lacte.
6. Es crearà una base de dades on sincorporarà a totes aquelles persones que ostentin o hagin ostentat la
condició de regidor o regidora de lAjuntament dAmposta on hi constaran les dades personals i de contacte
actualitzades. Aquesta base de dades servirà de referència a lhora denviar informació en diferents formats dels
actes institucionals, culturals, esportius i/o socials que es realitzin a la Ciutat i es promoguin des de lAjuntament.
Secció quarta. Defunció dalgun membre de la Corporació municipal.
Article 24. Normes reguladores.
a) En cas de defunció, podrà instal·lar-se la capella ardent a les Casa Consistorial o altres dependències de
lAjuntament, per a les persones següents:
- Membres de la Corporació municipal.
- Antics alcaldes/sses i antics Regidors/res.
- Persones que per la seva obra o serveis extraordinaris a la Ciutat hagin obtingut, en vida, el reconeixement
ciutadà mitjançant els màxims guardons municipals.
- Empleats i empleades municipals morts en acte de servei en especial circumstàncies de valor, risc, perillositat
o violència.
- Tots aquells ciutadans i ciutadanes en els que per determinats motius la seva mort hagi tingut una especial
transcendència pública o ressò social.
b) En tots els casos es tindrà en compte el següent:
- Es respectaran les darreres voluntats del difunt o difunta o de la família, pel que fa a la vetlla i lenterrament.
- Si no existeix res que ho disposi en contra, lAlcaldia determinarà:
1. Si sescau la instal·lació de la capella ardent, amb les raons que així ho determinin, les motivacions
presentades seran validades per la Junta de Portaveus.
2. Dependència municipal on ha destar instal·lada.
3. Quin ha de ser el protocol i la resta de requisits del cerimonial de les exèquies.
4. Si sha de decretar dies de dol, o sha de concedir alguna distinció municipal al difunt/a.
- En cas de defunció de alguna persona que sigui o hagi estat càrrec electe de la Corporació municipal, sen farà
esment a la Revista Amposta.

Article 25. Normes reguladores.
LAlcalde/ssa dAmposta determinarà, mitjançant Decret, la declaració de Dol Ocial quan circumstàncies o fets de
transcendència estatal, autonòmica o local, ho requereixi.
a) El Decret emès per lAlcaldia, inclourà totes i cadascuna de les accions a desenvolupar; en senyal de respecte o
condol pel dol declarat. Aquestes podran ser:
- Suspensió de tots els actes públics ocials, organitzats per lAjuntament, regidories o departaments, durant el
temps que perduri el Dol Ocial declarat
- Arriar les banderes institucionals que onegen a lexterior dels edicis públics municipals
- Qualsevol acció, que pugui incidir en signicar i difondre la declaració de Dol Ocial decretat
b) Quan la declaració de Dol Ocial sigui decretada o ordenada per instàncies superiors de lAdministració pública
dàmbit comunitari, estatal o territorial, es compliran les normes que estableixin aquestes, podent lAlcaldia
adherir-se a aquestes declaracions ocials, segons els mitjans i actes dels apartats precedents.
En tot cas la bandera dAmposta onejarà a mig pal, sempre que ho faci la bandera espanyola i la catalana,
després de tenir coneixement de la declaració de Dol Ocial en àmbits estatals o autonòmics
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Secció cinquena. Sobre la Declaració de Dol Ocial.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera. Qualsevol excepció a allò que disposa aquest Reglament serà resolta mitjançant la majoria absoluta dels
membres que integren la Corporació.
Segona. Els honors i les distincions atorgats amb anterioritat a laprovació denitiva daquest Reglament es
consideraran vigents dacord amb la normativa per la qual van ser concedits, excepte la Medalla dOr de la Ciutat
en possessió de Francisco Franco Bahamonde atorgada el 18 dabril de 1963.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Laprovació del present Reglament suposarà la derogació expressa de qualssevol altre Reglament municipal que
puguin existir sobre honors o reconeixements de mèrits, en especial el Reglament per a la concessió dhonors
de Fill Predilecte i el de Fill Adoptiu de la ciutat dAmposta, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió del dia 26
de març de 1975, i el Reglament per a la concessió de la Medalla de la Ciutat dAmposta, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió del dia 2 de juny de 1960.
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Amposta, 27 de desembre de 2012.
LALCALDE,
Sgt. Manel Ferré Montañés.
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