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REGLAMENT D’HONORS, SÍMBOLS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLET DEL VALLÈS
CAPÍTOL I. DELS HONORS, SÍMBOLS I DISTINCIONS MUNICIPALS
Article 1. L’objecte del present Reglament és la regulació de la concessió d’honors i
distincions per part de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a aquelles persones físiques o
jurídiques que per la seva trajectòria, actuació o mèrits honorin la ciutat, tal com preveu
l’article 189 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Article 2. També és objecte d’aquest Reglament regular alguns aspectes dels símbols oficials
de la ciutat i dels símbols que en distingeixen els seus càrrecs electes.
Article 3. Les distincions de l’Ajuntament de Mollet del Vallès podrà conferir per premiar
especials mereixements o serveis extraordinaris prestats a la ciutat seran els següents:
1. La Medalla de la ciutat.
2. La distinció cívica “Per Mollet”.
3. La condecoració al mèrit en seguretat ciutadana.
Article 4. Les distincions esmentades en l’article anterior seran merament honorífiques, sense
que puguin atorgar cap dret econòmic ni administratiu.
CAPÍTOL II. DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT
Article 5. La Medalla de la ciutat es concedirà com a reconeixement i agraï ment de la ciutat
envers persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d’activitats que hagin tingut
un extraordinari relleu i transcendència d’enaltiment de la ciutat o de servei i de dedicació al
progrés i benestar de la ciutat i de la seva ciutadania, amb ampli ressò més enllà de l’àmbit
molletà.
Article 6. En la medalla hi haurà de figurar obligatòriament l’escut de la ciutat, el lema de
l’himne de la ciutat “Progrés, virtut i amor”, la menció que es tracta de la Medalla de la ciutat,
el nom de la persona guardonada i la data d’atorgament. La medalla anirà penjada d’una cinta
de seda amb dues franges de color vermell i blanc,
Article 7. Els guardonats podran lluir una reproducció de la medalla a la solapa o lloc similar.
En cas que es tracti de persones jurídiques, ho podran fer constar en el seu anagrama i en
qualsevol eina de difusió de les seves activitats.
Article 8. La persona física a qui sigui atorgada la Medalla de la ciutat tindrà el tractament de
Molletà o Molletana il·lustre.
CAPITOL III. DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA
CIUTAT

Article 9. La concessió de la Medalla de la ciutat, l’acordarà la Corporació municipal, amb el
vot favorable de la majoria absoluta, a proposta de l’Alcaldia i fet prèviament l’expedient en
el qual hauran de quedar acreditats els mereixements que justifiquin aquests honors.
Article 10. Quan exigències de temps així ho demanin, l’expedient es podrà substituir per un
escrit raonat de l’Alcaldia.
Article 11. Els atributs i documents dels honors i de les distincions atorgats es lliuraran als
guardonats per l'Ajuntament en acte públic d’homenatge o en la forma que el Ple disposi en
prendre l’acord de concessió.
CAPÍTOL IV. DE LES ALTRES DISTINCIONS
Article 12. La distinció cívica “Per Mollet” es concedirà com a reconeixement i agraï ment de
la ciutat envers persones físiques o jurídiques que hagin destacat molt especialment en el
treball envers l’associacionisme ciutadà i les manifestacions culturals, esportives, cíviques,
econòmiques i socials.
Article 13. La distinció cívica “Per Mollet” consistirà en una placa on hi constarà que es
tracta d’aquesta distinció, el nom de la persona guardonada i la data d’atorgament.
Article 14. Els guardonats podran lluir una reproducció del motiu central de la placa en la
solapa o lloc similar. En cas que es tracti de persones jurídiques, ho podran fer constar en el
seu anagrama i en qualsevol eina de difusió de les seves activitats.
Article 15. El Reglament de la Policia Municipal podrà regular la concessió de la
condecoració al mèrit en seguretat ciutadana. Aquesta distinció reconeixerà mèrits, actes o
serveis prestats a la ciutat en l’àmbit de la seguretat de la ciutadania sigui perquè impliquin,
especialment, un elevat i notori risc per a la persona protagonista d’aquestes accions, sigui per
un conjunt dilatat i extens de mèrits, actes o serveis singulars i notables destinats a la
seguretat de la ciutat i de la ciutadania, i que, en qualsevol cas, es tracti d’una clara expressió
d’altruisme al servei dels conciutadans.
CAPITOL V. DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES ALTRES
DISTINCIONS
Article 16. La distinció cívica “Per Mollet” serà atorgada mitjançant el mateix procediment
que la Medalla de la ciutat.
Article 17. La distinció al mèrit en seguretat ciutadana serà concedida d’acord amb allò que
determini el Reglament de la Policia Municipal.
CAPITOL VI. DEL LLIBRE-REGISTRE D’HONORS I DISTINCIONS
Article 18. S’haurà d’inscriure en un llibre-registre, que es trobarà a càrrec del titular de la
Secretaria de l’Ajuntament, un extracte dels acords de la Corporació atorgant qualsevol de les
distincions citades. El llibre-registre es dividirà en tres seccions, una per cada una de les
distincions honorífiques assenyalades en aquest Reglament.

Article 19. En cada una de les seccions indicades s’inscriuran, per ordre cronològic de
concessió, els noms i les circumstàncies personals de cada una de les persones honorades, la
relació de mèrits que varen motivar la concessió, la data d’aquesta i, si escau, la de la seva
mort.
CAPÍTOL VII. DELS SÍMBOLS DE LA CIUTAT.
Article 20. Els símbols de la ciutat són l’escut, la bandera i l’himne.
Article 21. Els símbols de la ciutat representen la nostra història, les nostres institucions i el
conjunt de tota la ciutadania sense cap distinció. Els símbols de la ciutat mereixen el més alt
respecte i cal sempre usar-los amb la consideració que cal atorgar allò que sintetitza el nostre
devenir com a poble.
Article 22. L’Ajuntament promourà el coneixement per part de tota la ciutadania dels símbols
que la representen.
Article 23. L’escut de la ciutat correspon al que fou aprovat pel Ple de la Corporació el 30 de
setembre de 1988, i que, d’acord amb la seva descripció heràldica oficial, és de forma
caironada, d’argent, amb un moll de gules nedant, el peu d’or, quatre pals de gules i, per
timbre, una corona mural de vila.
Article 24. L’Ajuntament podrà regular l’ús d’aquest símbol tant per la pròpia Corporació
com per a les entitats privades i els particulars, que, en qualsevol cas, hauran de sol·licitar
autorització municipal per usar-lo, sense perjudici del pagament de les taxes que estiguin
establertes.
Article 25. La bandera de la ciutat correspon a la que fou aprovada pel Ple de la Corporació el
14 de juny de 1990 i que, d’acord amb aquesta aprovació, és apaï sada, de proporcions dos per
tres entre l’ample i el llarg,, dividida horitzontalment en tres faixes; la primera d’una meitat de
l’ample de la bandera, blanca, amb el moll de l’escut, de color vermell, situat al cantó, separat
dels costats de la tela per una per una distància d’un novè del llarg d’aquesta i d’una llargada
d’un terç d’aquest llarg; la segona d’un quart de l’ample de la bandera, vermella, i la tercera,
de la mateixa amplada que la segona, blanca.
Article 26. La bandera de la ciutat estarà permanentment hissada en o enfront de l’edifici
central de l’Ajuntament.
Article 27. L’Ajuntament procurarà fornir totes les entitats de la ciutat d’un exemplar de la
bandera oficial.
Article 28. L’himne de la ciutat correspon al que fou aprovat pel Ple de la Corporació l’11 de
setembre de 1994, la lletra del qual correspon al poema “Himne a Mollet” de Joan Ambròs i
Lloreda, musicat per Vicenç Coromines i Pi.
article 29. Com a expressió de respecte, en interpretar-se l’himne de la ciutat, tothom es
posarà dempeus.
Article 30. L’Ajuntament promourà el coneixement de l’himne de la ciutat, especialment
entre els escolars molletans.

CAPITOL VIII. DELS SÍMBOLS DE DISTINCIÓ DELS CÀRRECS ELECTES
Article 31. Són signes de distinció de la persona que ostenta l’Alcaldia:
1. La Vara.
2. La Banda.
3. L’Escut d’or de la Ciutat.
Article 32. La vara és el bastó de comandament, usat com a insígnia d’autoritat per les
persones que ostenten l’Alcaldia. A Mollet, la vara és un bastó de fusta, amb puny i un cordó,
a la part superior, daurats.
Article 33. La banda és una cinta ampla, a mode de faixa, que hom porta encreuada
diagonalment sobre el pit com a distintiu. La banda de la persona que ostenta l’Alcaldia de
Mollet reprodueix els colors de la bandera i l’escut: té una amplada de 10,5 cm, de color
blanc, i al llarg del cantó dret té una franja vermella, a sang, de 2,5 cm. Té brodat l’escut de la
ciutat a la part inferior davantera. Sota l’escut, una anella daurada de fil uneix les dues parts
de la banda, per tal de fer possible la seva funció de faixa, d’on penja un tros de banda amb un
serrell daurat de cordó al final.
Article 34. L’escut d’or reprodueix exactament les formes de l’escut de la ciutat i només el
poden usar les persones que mitjançant elecció democràtica, ostentin o hagin ostentat
l’Alcaldia de la ciutat.
Article 35. El signe de distinció dels regidors i de les regidores és l’escut de plata de la ciutat.
Article 36. L’escut de plata reprodueix exactament les formes de l’escut de la ciutat i només
el poden usar les persones que, mitjançant elecció democràtica, siguin o hagin estat regidors
de l’Ajuntament de la ciutat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Mentre no estigui regulat mitjançant el corresponent Reglament, l’atorgament de la
condecoració al mèrit en seguretat ciutadana podrà ser acordat pel Ple de la Corporació, a
proposta de l’Alcaldia o de la Regidoria delegada corresponent.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament deroga el Reglament de concessió de Medalles de la Vila de Mollet del
Vallès, aprovat pel Ple el 7 de juny de 1982.

