
1

Dimarts, 4 de febrer de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Malgrat de Mar

ANUNCI relatiu  a  l'aprovació definitiva  del  Reglament  d’honors,  distincions i  reconeixements de  la  policia  local  de  
Malgrat de Mar

Codi 2014/02.

L'Ajuntament  Ple  en  sessió  ordinària  celebrada el  dia  07.11.2013,  va  aprovar  inicialment  del  Reglament  d’honors, 
distincions i reconeixements de la policia local de Malgrat de Mar, el que fou publicat al BOP de 02.12.2013, al DOGC 
número 6.509 de data 26.11.2013, al diari El Punt, de data 22.11.2013, i a la web municipal i al Taulell d’Edictes de 
l’Ajuntament,  en  data  19.11.2013.  Un  cop  exhaurit  el  termini  d'exposició  al  públic,  sense  haver-se  presentat  cap 
al·legació ni reclamació, resten definitivament aprovades per Resolució d'Alcaldia 144/2014, de 16 de gener. I d'acord 
amb el que disposa l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i  
serveis dels ens locals, es transcriu l’esmentat reglament de forma íntegra.

Reglament d’honors, distincions i reconeixements de la policia local de Malgrat de Mar

Article 1: Objecte

1. De conformitat amb allò que disposa la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 45 de la Llei 16/1991 de 
les Policies Locals de Catalunya i amb el propi reglament intern de la Policia local de Malgrat  de Mar, es crea un 
reglament que tindrà per objecte regular les recompenses i reconeixements als membres de la Policia local i auxiliars 
que  es  distingeixin  notablement  en  el  compliment  dels  seus  deures,  tant  pel  sacrifici  patit  amb  ocasió  del 
desenvolupament del seu càrrec, com per les seves destacables i continuades actuacions al servei del poble.

2.  La  realització  pels  membres  de  la  Policia  local  de  Malgrat  de  Mar  d’accions,  serveis  i  mèrits  excepcionals,  
extraordinaris o dignes de ser reconeguts, així com el manteniment durant la seva carrera professional d’una conducta 
exemplar, podrà ser objecte de reconeixement mitjançant la concessió de condecoracions, honors i  distincions, que 
constitueixen el reconeixement al mèrit en el compliment del deure i la seva concessió és un acte de justícia pels qui la 
reben i un estímul pel cos del que formen part.

3. Aquestes recompenses hauran de constar en l’expedient personal de l’interessat i seran considerades com un mèrit 
en les convocatòries d’ascens i promoció.

4. Són condecoracions aquells símbols o insígnies que hagin estat concebudes a la persona que les ostenta premiada 
per serveis o actes distingits, ja siguin atorgades per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, Comunitats Autònomes o per 
qualsevol altre organisme de l’Estat espanyol o estranger.

5. Les condecoracions i distincions seran recollides per l’interessat en l’acte oficial del dia dels co-patrons de la Policia 
local amb uniforme reglamentari. En cas contrari, s’entendran refusades.

Article 2: Modalitats

1. Les condecoracions, honors i distincions que podran atorgar-se són les següents:

a) Medalla de la Policia local de Malgrat de Mar.
b) Creu al Mèrit professional.
c) Medalla a la permanència en el servei actiu.
d) Distintiu/Pin d’especialitat/titulació o destí/lloc de treball.
e) Felicitació personal (pública o privada, individual o col·lectiva).
f) Placa.

2. Les condecoracions aniran acompanyades d’un passador que la persona lluirà amb dependència dels actes i  la 
uniformitat. C
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Article 3: Caràcter

Les condecoracions, honors i distincions regulades en el present reglament s’atorgaran amb caràcter honorífic.

Article 4: Ús de les condecoracions i distintius

1. Les condecoracions s’usaran en el actes que tinguin lloc a la població de Malgrat de mar sobre l’uniforme de gala i en 
els actes protocol·laris i de gala en el costat esquerra (sobre la butxaca del pit esquerra). Quan els actes tinguin lloc fora 
de la població de Malgrat s’usaran els passadors representatius excepte que el protocol indiqui el contrari.

2. Quan vesteixin uniforme, els condecorats, tindran dret a ostentar un passador, conforme li correspongui a la categoria 
de la seva condecoració, que es col·locarà horitzontalment damunt de la butxaca de pit esquerra.

3. Els passadors representatius de les condecoracions s’usaran amb la uniformitat de diari, en la mateixa posició que les 
de gala, quan s’usi camisa. No s’usaran els passadors ni les condecoracions amb la uniformitat de diari quan es vesteixi 
amb polo o caçadores.

4. La concessió i l’ús dels distintius/pins d’especialitat i destí es regula a l’article 12 d’aquest reglament.

5. La descripció detallada de les medalles i les seves classes es troben redactades a l’annex 1 d’aquest reglament. La 
posició de a la jaqueta / guerrera de medalles, passadors i pins distintius per actes en la pròpia població i fora d’ella 
s’especifica en l’annex 2 d’aquest reglament.

Article 5: Procediment

1.  Per a  la concessió de les condecoracions previstes en els apartats a i  b de l’article 2 d’aquest  reglament  serà 
necessària la instrucció del corresponent expedient, amb la finalitat de determinar i constatar els mèrits i circumstàncies 
que aconsellin i justifiquin el seu atorgament.

2. La tramitació de l’expedient es podrà iniciar des del departament de Policia i es tramitarà per la Secretaria General de 
l’Ajuntament, en un termini inferior als dos mesos, subjecte al següent procediment:

a) Proposta de l’Alcaldia- Presidència, Regidor de seguretat ciutadana o de la Prefectura de la Policia local, que podrà 
ser per iniciativa pròpia o prèvia moció motivada dels seus subordinats o de tercers que s’hagin vist beneficiats pels  
actes o actuacions que justifiquin la proposta.

b)  La iniciativa de la  Prefectura de  la  Policia  local  podrà ser  revocada per  l’Alcaldia  en aquells  casos que estimi 
convenient.

c) Informe, optatiu i no vinculant, de la Junta de Comandaments amb motivació dels mèrits que aconsellin la concessió  
que s’efectua.

d) Incorporació dels antecedents,  documents,  informes o declaracions que justifiquin els actes que donen lloc a la 
proposta.

e) Proposta de resolució del Regidor de seguretat ciutadana.

f) Resolució de la Junta de Govern Local.

3. La resolució posarà fi a l’expedient administratiu i no es podrà iniciar un altre procediment pel mateix fet, tot i que sigui 
sol·licitat per una persona diferent a la que va instar el primer procediment.

4. Totes les propostes de concessió de condecoracions o distincions hauran de ser motivades.

5. La concessió de plaques, les felicitacions i les medalles a la permanència en el servei actiu (punts c,e,f de l’article 2), 
seran objecte de tramitació simplificada; informe del cap del departament i decret / resolució d’alcaldia.

Article 6: Excepcions

1. A aquells Policies (de Malgrat de Mar) o membres d’altres Cossos i Forces de Seguretat, que tinguin obert (sense 
resolució  ferma)  expedient  disciplinari  per  falta  greu  o  molt  greu,  no  podran  accedir  a  la  concessió  de  les 
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condecoracions,  honors  i  distincions  establertes  en  aquest  reglament  fins  que no  es  resolgui  i  sigui  ferm aquest 
expedient de manera favorable a l’expedientat.

2. Aquells que hagin estat expedientats amb resolució ferma per falta greu o molt greu no podran accedir a la concessió 
de les condecoracions, honors i distincions establertes en aquest reglament fins que no hagi passat un any a comptar  
des del dia següent al que finalitzi el compliment de la sanció establerta en el cas de falta greu i de dos anys en el cas  
de falta molt greu.

3.  No li  seran  concedides  condecoracions,  honors  i  felicitacions  establertes  en  aquest  reglament,  als  qui  estiguin 
immersos en procediments civils o penals per falta o delicte, fins que no existeixi sentència ferma que els eximeixi de  
responsabilitat.

4. En el cas d’haver estat comdemnat per falta penal, no podran accedir a la concessió de les condecoracions, honors i 
distincions establertes en aquest reglament fins que no hagi transcorregut un any, a comptar des del dia següent de la 
finalització del compliment de la pena.

5. En el cas d’haver estat comdemnat per delicte, no podran accedir a la concessió de les condecoracions, honors i  
felicitacions establertes en aquest reglament fins que l’interessat acrediti la cancel·lació d’antecedents penals.

Article 7: Revocacions

1. La concessió de les condecoracions, honors i felicitacions a la qual es refereix aquest reglament, podrà ser revocada 
si amb posterioritat a la mateixa, els interessats realitzessin actes o manifestacions que els facin indignes de la seva 
titularitat, o de menyspreu als mèrits que en el seu dia van ser causa d’atorgament, o hagin estat comdemnats per  
delicte dolós o falta molt greu sancionada amb separació del servei.

2. Si una vegada concedida la distinció es tingués coneixement de trobar-se la persona immersa en algun dels casos 
exposats anteriorment, sense el compliment dels terminis establerts, es procedirà a la revocació de les corresponents 
condecoracions.

3. Per a la revocació serà precís observar, en tot cas, el mateix procediment que el previst per a la concessió.
Article 8: Protocol de lliurament

1.  Totes  les  condecoracions,  honors  i  distincions  concedides  sobre  la  base  d’aquest  reglament,  seran  lliurades 
directament a les persones distingides o a un familiar, en cas de defunció del distingit a títol pòstum.

2. El dia de lliurament oficial de les condecoracions serà el dia de la celebració del Patró de la Policia local de Malgrat 
de  Mar  (dia  29  de  setembre),  en  el  tradicional  acte  protocol·lari  amb l’assistència  de  membres  de  la  Corporació 
Municipal que faran lliurament de les mateixes.

3.  Aquelles  persones  distingides  que no  assisteixin  als  actes  protocol·laris  a  recollir  la  distinció,  sense  justificació 
suficient, s’entendrà que rebutja la mateixa, per la qual cosa es procedirà a la seva anul·lació des de la Secretaria de 
l’Ajuntament.

4. Per a recollir la distinció en l’acte protocol·lari  de lliurament, els agents distingits hauran d’assistir amb l’uniforme 
reglamentari.

Article 9: Medalla de la Policia local

1. Seran recompensats amb la Medalla de la Policia local de Malgrat de Mar aquells membres del Cos que:

a) Realitzin algun acte heroic i generós, amb perill de la seva vida.

b) Realitzin actes de servei o en relació directa amb les funcions pròpies del seu càrrec que els provoqui lesions greus, 
pèrdues d’un membre anatòmic, pèrdua de capacitats funcionals o fins i tot la mort.

c) Realitzin mèrits contrets en l’exercici de la seva activitat professional o privada que hagi contribuït a enaltir la imatge 
del Cos de la Policia local.

d) Correspon, en concepte de representació del cos, l’atorgació d’aquesta medalla al Cap del cos de la Policia local (i ex 
caps) que l’hauran de lluir sempre, en actes protocol·laris, quan representin al Departament de la Policia local o a C
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l’Ajuntament de Malgrat de Mar i ho facin amb la uniformitat reglamentària. Aquest supòsit queda exclòs del procediment 
per atorgar condecoracions.

Article 10: Creu al Mèrit Professional

1. Seran recompensats amb la Creu al Mèrit Professional de la Policia local de Malgrat de Mar aquells membres de la 
Policia  local  que  es  distingeixin  notòriament  per  la  seva  competència  i  activitat  en  el  compliment  dels  deures 
professionals; realitzin un servei d’importància professional o social o que redundi en el prestigi del Cos; realitzin treballs 
destacats o estudis professionals o científics d’importància per a la funció policial,  així  com publicacions d’especial 
interès policial i difusió de la tasca policial, en interès del cos i dels ciutadans; posin de manifest qualitats notòries de 
valor, lleialtat al comandament, companyerisme i abnegació, esperit humanitari i solidaritat social, o realitzin d’una altre 
manera semblant actes que es puguin considerar dignes d’aquesta recompensa. Tindrà dues categories:

• De primera classe, amb distintiu vermell.
• De segona classe, amb distintiu blau.

2. La diferència entre ambdues classes, la de primera o la de segona, vindrà determinada per la importància i abast dels 
fets que motivin la distinció. La de primera classe s’aplicarà a les actuacions o serveis de més transcendència pública o 
professional.

3. Serà concedida per la Junta de Govern Local, per iniciativa d’Alcaldia, el Regidor delegat, a proposta del Cap del Cos, 
o a proposta de qualsevol persona, Institució o Organisme Oficial.

4.  També,  i  excepcionalment,  es podrà  atorgar  a  persones  o membres d’altres Cossos i  Forces de  Seguretat  i  a 
persones o institucions que no formin part  del  Cos de la Policia local,  però que hagin prestat  la seva manifesta i  
permanent col·laboració al mateix d’una manera tan destacada que siguin mereixedors de tal reconeixement.

Article 11: Medalla a la permanència en el servei actiu

1. Serà concedida a aquells membres de la Policia local de Malgrat de Mar que romanguin per un període de vint-i-cinc 
(25)  anys,  o  superior,  de  servei  ininterromput  de  prestació  de  serveis  a  favor  dels  ciutadans.  La  motivació  és  la 
abnegada prestació de serveis d’ajuda, col·laboració, informació i prevenció que les policies durant la seva dilatada 
trajectòria professional han vingut prestant als ciutadans. Tindrà tres categories:

• De bronze, amb distintiu blau, quan el període sigui de vint (25) anys de serveis ininterromputs.
• De plata, amb distintiu blanc, quan el període sigui de trenta (30) anys de serveis ininterromputs.
• D’or, amb distintiu vermell, quan el període sigui de trenta-cinc (35) anys de serveis ininterromputs.

2. Serà concedida per decret / resolució de l’Alcalde/essa a proposta del Cap de la Policia local.

Article 12: Distintius/Pins d’especialitat/titulació o destí/lloc de treball

1. Distintius

• Els distintius són els símbols que acrediten la titulació i especialització tècnica de qui els ostenten o el seu destí o lloc 
de treball.

• Sense perjudici de noves regulacions per part de la Prefectura del cos, els distintius per a la Policia Municipal de  
Malgrat de Mar són:

a. D’especialitat o titulació
b. De destí o lloc de treball

2. Distintius d’especialitat o titulació

• Els distintius d’especialitat només podran portar-los aquells que acreditin titulació o formació sobre l’especialitat, tot i 
que no l’exerceixin en l’actualitat.

• Aquests distintius es col·locaran, a un centímetre per sobre la solapa de la butxaca dreta o lloc similar si a la peça de 
roba li manca aquell i es repartiran de manera ordenada a dreta i esquerra a partir del botó de la solapa de la butxaca. C
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•  Com  a  excepció,  els  distintius  concedits  per  altres  administracions  es  col·locaran  per  damunt  dels  distintius 
d’especialitat atorgats per la Prefectura de la Policia local de Malgrat de Mar.

• L’especialitat s’acredita mitjançant cursos de formació realitzats a les diferents escoles de Policia de l’Estat o validats 
per elles i per la formació o estudis universitaris o post universitaris.

3. Distintius de destí o lloc de treball

• Els distintius de destí es portaran únicament quan s’ocupi el lloc de treball amb exercici efectiu de l’especialitat.

• Aquests distintius es col·locaran en el plec de la butxaca dreta i a un centímetre de la punta de la solapa de la butxaca 
o lloc similar si a la peça de roba li manca aquell.

L’autorització per portar aquests distintius correspon al Cap de Departament de la Policia local.

Article 13: Felicitacions

1. Les felicitacions tenen per objecte destacar les actuacions del personal del cos que excedeixi notòriament del nivell 
normal  del  compliment  del  servei,  o  que,  pel  risc  que  comporti  o  per  l’eficàcia  dels  seus  resultats,  hagin  de  ser 
considerades meritòries.

2. Podran ser públiques, i en tal cas objecte de difusió general, o privades, l’abast de les quals sigui limitada a l’estricta 
satisfacció personal de l’interessat. En qualsevol dels casos es formularà per escrit. El caràcter públic o privat vindrà 
determinat per la importància i abast dels fets que motivin la distinció. La felicitació pública s’aplicarà a les actuacions de 
major transcendència.

3. Podran ser individuals o col·lectives.

4. Les concedirà l’Alcalde/essa de la corporació a proposta del Cap de la Policia local.

5.  Els  membres  d’altres  cossos  policials,  les  institucions,  les  corporacions,  les  fundacions,  les  associacions,  les 
empreses públiques o privades i els particulars, que s’hagin distingit per la seva col·laboració amb el cos de la Policia  
local de Malgrat de Mar en les funcions que té encomanades, poden ser felicitats per l’Alcaldia quan no concorrin els 
requisits establerts per a la concessió de les corresponents medalles.

Article 14: Placa

1. La Placa es donarà als membres dels cos que s’hagin jubilat, per complir l’edat reglamentària, una vegada que s’hagi 
produït la jubilació oficial i reglamentària.

2. En cas de defunció de membres del cos en el mateix any o següent al de la seva jubilació sense que hagi estat 
possible fer el lliurament de la corresponent placa, aquesta serà lliurada als seus hereus.

3. També es podrà atorgar a persones o organitzacions que hagin destacat en la seva col·laboració amb el departament 
de la Policia Local i el fet meritori no esdevingui causa d’una altra condecoració o felicitació.

4. Les concedirà l’Alcalde/essa de la corporació.

Article 15: Registre de condecoracions, honors i distincions

1.  A  tots  els  beneficiaris  de  condecoracions,  honors  o  distincions  se’ls  lliurarà  un  diploma  en  el  que  consti  el 
corresponent acord de concessió.

2.  La Prefectura de la  Policia local  portarà un registre  de les medalles,  de les creus al  mèrit  professional,  de les 
felicitacions i plaques concedides.

3. Les condecoracions, honors i distincions no podran ser sol·licitades pels interessats o pels seus familiars.

4.  Les resolucions que recaiguin sobre la concessió o revocació de distincions podran ser susceptibles de recurs, 
conforme els termes recollits a la normativa reguladors del procediment administratiu.
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Article 16: Acords de concessió

1.  La  concessió  de  les  condecoracions,  honors  i  distincions  es  farà  per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de 
l’Ajuntament o per resolució d’Alcaldia, segons distribució de competències establertes en el present reglament.

2. L’acord de concessió es notificarà personalment a l’interessat en el termini de quinze dies següents al que s’hagi 
adoptat.

3.  El  disseny,  característiques  i  dimensions  de les  medalles  i  creus  seran  les determinades  a  l’annex  1 d’aquest 
reglament.

Disposicions

Disposició Final

De conformitat  amb l’establert  a la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local,  el  present 
reglament entrarà en vigor un cop sigui publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el 
termini establert a la citada norma.

Les disposicions del present Reglament s'apliquen als expedients que s'incoïn a partir de la vigència del mateix, encara i 
quan els fets que els motivin siguin anteriors. Les condecoracions atorgades amb anterioritat a aquesta vigència es 
regiran pels reglaments i acords municipals conformement als quals van ser concedides.

Disposició Derogatòria

Queden derogades tantes normes d’igual o inferior rang que s’oposin a l’establert en el present reglament.

Annex 1: Models de Condecoracions

a) Model de medalla de la Policia Local de Malgrat de mar.

Les medalles de la Policia Local de Malgrat de Mar, seran encunyades d’acord amb el disseny i emblema detallats a 
continuació:

1. La condecoració anirà penjant del coll amb una cinta de seda o ras de color groc, i una franja al mig de color vermell  
d’un terç de la seva amplada, i unida a aquesta mitjançant una anella de set mil·límetres de diàmetre i amb un passador 
de vint mil·límetres, amb fulles de llorer en relleu, ambdós daurats, una creu de quatre braços triangulars amb esmalt 
blau marí, de base corba cap a l’interior i costats rectes, finalitzats els seus vèrtexs amb poms daurats, portant en tot el  
seu perímetre una línia estreta daurada d’un mil·límetre de gruix i mesurarà de quaranta-quatre mil·límetres, entre les 
puntes externes dels poms daurats oposats i tindrà dos mil·límetres d’ampla.

2. Centrat es troba l’escut de la Policia Local de Malgrat de Mar en fons d’esmalt blanc i vorejat per la seva part exterior  
amb una corona de llorer, formada per dues rames de llorer de sinople, afruitades de gules, units pels troncs i lligades 
per un llaç de gules, fent un cercle tancat de vint-i-quatre mil·límetres de diàmetre.

3. Entre els braços de la creu, i unint a aquests, placa abrillantada de ràfegues daurades escalonades, amb un diàmetre 
màxim de trenta mil·límetres.

4. Al revers hi haurà la inscripció corresponent a la classe de medalla atorgada i el nom del condecorat, així com l’òrgan 
que l’atorga i la data.

5. El passador representatiu de la condecoració, esta constituït per la cinta de la condecoració amb els colors descrits, 
de  trenta  mil·límetres  de  longitud  per  deu  mil·límetres  d’ampla,  muntada  sobre  una  carcassa  de  metall  daurat  i  
emmarcada per dues barres laterals del mateix metall, de dos mil·límetres d’ampla i dotze mil·límetres de llarg a cada 
costat. El passador anirà col·locat sobre la part esquerra, sobre la butxaca de l’uniforme i en primer lloc respecte d’altres 
passadors. C
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Dibuix:

b) Model de medalla / Creu al Mèrit Professional.

Les medalles / Creu al Mèrit Professional, seran encunyades d’acord amb el disseny i emblema detallats a continuació:

1. Les medalles / Creu al Mèrit Professional, són de dues categories, de Primera Classe i de Segona Classe.

2.La seva forma és de creu senzilla amb els quatre braços rectes esmaltats en vermell, de dotze mil·límetres d’ampla, 
portant en tot el seu perímetre un fil estreta daurada d’un mil·límetre de gruix i mesurarà de trenta-set mil·límetres de  
longitud entre els braços oposats i  de dos mil·límetres de gruix per la categoria de Primera Classe, mentre que la 
Segona Classe, l’esmaltat serà blau cel i el perímetre platejat.

3. Centrat es troba l’escut del poble de Malgrat de Mar en fons daurat per la categoria de Primera Classe, mentre que la 
Segona Classe, el fons serà platejat i vorejat per la seva part exterior amb una corona de llorer, formada per dues rames 
de llorer de sinople, afruitades de gules, units pels troncs i lligades per un llaç de gules fent un cercle tancat de vint-i-un 
mil·límetres de diàmetre.

4. Al revers hi haurà la inscripció corresponent a la classe de medalla atorgada, el nom del condecorat i la data.

5. La medalla anirà subjecta a una cinta de seda o ras; de color vermell amb dues franges verticals paral·leles de color 
blanc, d’una amplada igual a una vuitena part de l’amplada total d’aquesta, que deixarà cantonades de dos mil·límetres 
en tots dos costats, en cas de les medalles per la categoria de Primera Classe, mentre que la Segona Classe, serà de 
color blanc amb les franges verticals paral·leles de color blau cel.

6. El passador representatiu de la condecoració, esta constituït per la cinta de la condecoració amb els colors descrits, 
de trenta mil·límetres de longitud per deu mil·límetres d’ampla, muntada sobre una carcassa de metall daurat o platejat, 
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segons  la  categoria  i  emmarcada  per  dues  barres  laterals  del  mateix  metall,  de  dos  mil·límetres  d’ampla  i  dotze 
mil·límetres de llarg a cada costat. El passador anirà col·locat sobre la part esquerra, sobre la butxaca de l’uniforme i en 
primer lloc respecte d’altres passadors, excepte el passadors de la Creu de la Policia Local de Malgrat de Mar, per ordre 
de rellevància, es a dir, en primer lloc, el passador de la Creu de la Policia Local, en segon lloc, el passador de la Creu 
al Mèrit de primera categoria i en tercer lloc la Creu al Mèrit de segona categoria.

Model de medalla / Creu al Mèrit Professional

Primera Classe:

Segona Classe:

c) Model de medalles a la permanència.

Les medalles d’honor seran encunyades d’acord amb el disseny i emblema detallats a continuació:

1. La seva forma serà rodona i mesurarà 3,5 centímetres de diàmetre i tindrà 2 mil·límetres de gruix.
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2. En el seu anvers ostentarà un disseny de relleu consistent en l’escut del poble de Malgrat de Mar i al peu del mateix  
una inscripció que digui: "Honor al Mèrit"

3. Al revers hi haurà la inscripció corresponent a la classe de medalla atorgada i el nom del condecorat.

4. Les medalles seran de bronze en el cas de complir 25 anys de servei, de plata pels 30 anys de servei i d’or en el cas 
de 35 anys de servei.

5. La medalla anirà subjecta a una cinta; de color blau en cas de les medalles de bronze, de color blanc en el cas de les  
medalles de plata i de color vermell en el cas de les medalles d’or.

6. L’amplada total de les respectives cintes serà de trenta-cinc mil·límetres i l’alçada, inclosa la part recollida per ambdós 
costats de la vora inferior, serà de cinquanta mil·límetres.

7. El passador que subjectarà a la cinta per la vora superior, serà d’un lligament metàl·lic i el seu color estarà d’acord  
amb la respectiva categoria.

8. Els passadors anirà col·locat sobre la part esquerra, sobre la butxaca de l’uniforme i en relació a la seva categoria per  
ordre de rellevància, or, plata i bronze, excepte el passadors de la Creu de la Policia Local de Malgrat de Mar i les del 
Mèrit Professional, que seran els primers per l’esquerra.

Model de medalles a la permanència

Medalles i passadors a la permanència de bronze, 25 anys;

Medalles i passadors a la permanència de plata, 30 anys;
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Medalles i passadors a la permanència d’or, 35 anys;

c) Col·locació de medalles i passadors.
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Annex 2: Col·locació de medalles i passadors a l’uniforme:

a) Uniformitat per actes al propi municipi:
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b) Uniformitat per actes fora del municipi:

La qual cosa es fa pública pel general coneixement.

Malgrat de Mar, 23 de gener de 2014
L’alcaldessa, Conxita Campoy i Martí
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