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Exp.  1778/2022 
Procediment: Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació) 

Assumpte:  Ordenança municipal per a la concessió d’honors i distincions de 
l'Ajuntament de Pallejà 

 
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE 
D’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA CONCESSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS 
DE L'AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 
 
De conformitat amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), amb 
l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de 
normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança a dalt referenciat, 
es procedeix a substanciar una consulta pública, mitjançant el portal web de 
l’Ajuntament de Palleja http://www.palleja.cat/participacio-ciutadana/consultes-
previes/consultes-actives.htm, en la que es recollirà l’opinió de la ciutadania i 
organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma en 
relació amb: 

 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

 

Problemes que es pretenen solucionar 
amb la norma 

 
Amb l'aprovació d'aquesta Ordenança 
municipal d’honors i distincions es pretén 
regular jurídicament l'ordenació dels 
títols, honors, condecoracions i 
distincions oficials de l'Ajuntament de 
Pallejà, ja que aquesta pràctica manca 
d'una regulació jurídica específica en el si 
d'aquesta organització municipal, sent 
possible i potestatiu d'acord amb el que 
recull el Reial decret 2568/1986,  de 28 
de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals. És 
per aquest motiu que sembla adequat 
que l'Ajuntament mitjançant la potestat 
reglamentària pugui establir aquesta 
Ordenança que reguli els procediments i 
les diferents figures d'honors i distincions 
contemplades en la normativa. 
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Necessitat i oportunitat de la seva 
aprovació 

 
Una de les formes d'actuació de les 
Administracions Públiques és l'activitat de 
foment, que és aquella modalitat 
d'intervenció administrativa consistent a 
dirigir l'acció dels particulars cap a fins 
d'interès general mitjançant l'atorgament 
d'incentius diversos, entre els quals es 
poden trobar el reconeixement d'honors i 
distincions. La redacció d'aquesta 
Ordenança sorgeix de l'oportunitat de 
premiar especials mereixements, serveis 
extraordinaris, qualitats i circumstàncies 
especials dignes d’ésser reconeguts. El 
reconeixement dels mèrits, serveis 
excepcionals i extraordinaris, per 
persones o entitats, en benefici de la 
societat, correspon als poders públics, 
per expressar la gratitud de tots els 
ciutadans per aquests serveis i estimular 
aquelles virtuts i qualitats que tenen com 
a base el treball i la solidaritat amb la 
resta de ciutadans i ciutadanes. 
 

Objectius de la norma 

 
La present Ordenança té per objecte 
establir el règim procedimental i regulatiu 
de les concessions d'honors i distincions 
que puguin ser objecte d'aprovació per 
l'Ajuntament de Pallejà, per tal de premiar 
o reconèixer les actuacions que es 
considerin mereixedores de la seva 
concessió. 
 

Possibles solucions alternatives 
reguladores i no reguladores 

 
No es contempla cap altra alternativa, ni 
reguladora ni no reguladora, ja que és 
l'ordenança l'estratègia més completa i 
eficaç per a la regulació del seu ús. 
(Articles 50.24, 189, 190 i concordants 
ROF).  
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Per tot l'exposat i per tal d'aconseguir un text participatiu, transparent, consensuat i 
eficaç per als objectius plantejats, se sotmet a consulta pública el present document,  
mitjançant la seva exposició al Portal web per un termini d’1 mes, amb l'objecte que 
els destinataris de la norma i els qui poguessin estar interessats puguin pronunciar-se 
sobre aquesta matèria. 
 
Així doncs, els/les ciutadans/es, organitzacions i associacions que així ho considerin 
podran presentar opinions, suggeriments i aportacions durant el termini d’1 mes a 
comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, 
mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Presencialment:  
 
El model d’instància general es troba al Registre General de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament de Pallejà (carrer del Sol, 1). 
 
Per a la realització del tràmit presencial, es recomana sol·licitar cita prèvia per evitar 
esperes bé a través de l’enllaç https://palleja.eadministracio.cat/citaprevia.0 bé trucant 
al telèfon 936 630 000. 
 
Presentació telemàtica:  
 
Si el tràmit es vol realitzar a través d’Internet, es pot fer a través del registre electrònic 
habilitat a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Pallejà 
(https://palleja.eadministracio.cat/info.0), sent necessari que la persona interessada 
disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació 
(CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els 
certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són 
vàlids. Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones jurídiques 
(entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les 
administracions públiques i per fer-ho cal disposar d’un certificat electrònic de l’entitat. 
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