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Isidre Soler i Clarena, en qualitat de Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa 
per Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, Plaça Sant Roc sense número 
d’aquesta ciutat, 

 

EXPOSA  

Que el Ple Municipal en sessió del passat 4 de gener de 2011 va aprovar inicialment el 
text del Reglament de protocol i cerimonial de l’Ajuntament de Sabadell. 

Que aquest acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
14 de febrer de 2011, segons el qual es sotmet el text a informació pública per un termini 
de trenta dies per tal que es puguin presentar els suggeriments que es considerin 
oportuns. 

Que, un cop estudiada la documentació, planteja les següents AL·LEGACIONS amb la 
finalitat de millorar la proposta aprovada inicialment:  

 

1a.  Article 1: L’escut 

Proposem que l’article 1.2 s’anomeni L’escut heràldic. 

 

2a.  Article 1: La bandera de Sabadell 

L’article 1.3 esmenta en el punt 4 que la bandera de la ciutat podrà onejar al balcó en les 
dates que l’Ajuntament cregui oportú. Tot entenent que cal definir quin organisme pot 
prendre aquesta decisió i considerant que l’ús de la bandera ha de ser objecte de 
consens, proposem que s’especifiqui “... en les dates que la Junta de Portaveus 
cregui oportú.” 

 

3a. Article 1: Els domassos 

L’article 1.4 esmenta que els domassos es penjaran al balcó en les dates que l’Ajuntament 
consideri oportú. Pels mateixos motius que en l’al·legació 2a, proposem que 
s’especifiqui “... en dates assenyalades si la Junta de Portaveus ho considera 
oportú.” 
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4a.  Article 2: La utilització del nom “Ciutat de Sabadell” 

L’article 2 estableix quines entitats poden fer ús del nom Ciutat de Sabadell. Proposem 
incloure-hi les organitzacions polítiques i sindicals, amb el següent redactat: 

Les entitats de caràcter cultural, social, esportiu, o sense ànim de lucre, així com les 
organitzacions polítiques i sindicals, podran fer ús de l’escut del municipi sempre 
amb la garantia que aquest ús serà d’acord amb la seva alta significació com a 
símbol de la ciutat i d’acord amb la normativa d’imatge corporativa vigent. 

 

5a.  Article 4: L’ús de la bandera 

L’article 4 estableix quines entitats poden fer ús de la bandera. Proposem el següent 
redactat: 

Les entitats de caràcter cultural, social, esportiu o sense ànim de lucre podran 
fer ús de la bandera del municipi, sempre comprometent-se a garantir que el 
seu ús serà d'acord a la seva alta significació com a símbol de la ciutat. 

 

6a.  Article 11: Medalla d’Honor de Sabadell 

L’article 11.8 regula la cerimònia d’imposició de medalles, que considerem que s’hauria de 
dur a terme a la Sala de Plens, que és l’espai més emblemàtic de la institució, i per això 
proposem un nou redactat: 

“...es durà a terme al Saló de Plens de l’Ajuntament de Sabadell o en un altre indret 
adient si el volum de participants així ho aconsella.” 

D’altra banda, en consonància amb l’article 17.9, considerem que els portaveus dels 
grups municipals han de jugar un rol a la cerimònia. 

“L’escenari serà presidit per la bandera de Sabadell i les medalles, amb la presència 
dels portaveus dels grups municipals...” 

 

7a.  Article 12: Medalla de la Ciutat al mèrit... 

L’article 12.5 regula la cerimònia d’imposició de medalles, que, com en el punt anterior, 
considerem que s’hauria de dur a terme a la Sala de Plens, que és l’espai més emblemàtic 
de la institució, i per això proposem un nou redactat: 

“...es durà a terme al Saló de Plens de l’Ajuntament de Sabadell o en un altre indret 
adient si el volum de participants així ho aconsella.” 
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D’altra banda, en consonància amb l’article 17.9, considerem que els portaveus dels 
grups municipals han de jugar un rol a la cerimònia. 

“L’escenari serà presidit per la bandera de Sabadell i les medalles, amb la presència 
dels portaveus dels grups municipals...” 

 

8a.  Article 17: Els actes municipals, la seva classificació, la seva presidència i la prelació 
dels edils 

L’article 17.11, que estableix la prelació dels edils, es refereix als caps dels grups 
municipals. Considerem que seria més adequat emprar la terminologia de 
portaveus dels grups municipals. 

 

9a.  Article 19: El dol oficial 

Atès que aquest capítol no només fa referència al dol, sinó també a l’alegria col·lectiva, 
proposem que dugui per títol “La joia col·lectiva i el dol oficial”. 

 

10a.  Article 20: La Diada Nacional de Catalunya 

Considerem que no és pertinent el paràgraf inicial sobre l’origen de la commemoració 
en un reglament, per tant proposem la seva eliminació. 

D’altra banda, considerem que la interpretació de l’himne Nacional del Municipi s’hauria de 
fer immediatament després de l’ofrena de la ciutat. Per tant, proposem invertir l’ordre 
dels punts 5 i 6. 

Proposem que s’incorpori una nova consideració en aquest capítol que indiqui que 
la Junta de Portaveus podrà introduir canvis en la celebració de l’acte institucional 
de la Diada, ja sigui de contingut o d’ubicació de l’acte. 

 

10a.  Article 20: La Diada Nacional de Catalunya 

Considerem que cal incloure en aquest reglament els esdeveniments rellevants de la 
ciutat que ja compten amb certes normes protocol·làries, principalment els actes 
institucionals de la Festa Major i l’Aplec de la Salut. 
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11a.  Cerimònies civils 

Proposem afegir un nou capítol (o dos, si s’escau) amb les disposicions reglamentàries 
referents a la cerimònia civil de matrimoni, d’acord amb el que actualment es desenvolupa 
a l’Ajuntament de Sabadell, i amb les cerimònies civils d’imposició del nom recentment 
aprovades. 

 

12a.  Disposició addicional 

Considerem que la potestat d’interpretació d’aquest reglament hauria de recaure en la 
Junta de Portaveus. Per això proposem el següent redactat: 

Per a la millor execució d’aquest reglament, la Junta de Govern Local dictarà les 
corresponents normes de desenvolupament i instruccions. La potestat 
interpretativa recaurà en la Junta de Portaveus. 

 

 

No obstant això el Ple resoldrà. 

 

 

 

 

Isidre Soler Clarena 

Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell 

 

Sabadell, 11 de març de 2011 

 

 

 

Il·ltre.  Sr. Manuel Bustos, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sabadell 
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En relació a les al·legacions al Reglament de protocol i cerimonial de l’Ajuntament 
de Sabadell presentades pel Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell l’11 de març, hem 
detectat els següents errors: 

- S’ha duplicat el títol de l’al·legació 10a. El primer cop que surt és correcte; el 
segon cop seria l’al·legació 11a. Sobre la Festa Major i l’Aplec de la Salut.  
 

- Cal actualitzar la numeració de les al·legacions 11a que passa a ser la 12a i 12a 
que passa a ser la 13a. 

 

 

 

Isidre Soler Clarena 

Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell 

 

Sabadell, 16 de març de 2011 


