SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A L'ÚS DELS SÍMBOLS MUNICIPALS
(segons acord de Ple de 25 de març de 2014)

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom __________________________________________________________________________
NIF _______________________________
Adreça ________________________________________________________________________
Municipi _____________________________________________ CP _______________________
Telèfon _________________________ Correu electrònic ________________________________

MOTIUS DE LA SOL·LICITUD (raons que la motiven, finalitat de la utilització i altra informació
d'interès per tal de clarificar i justificar la petició).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Montmeló, ________ de _________________________ de 20 ____

NORMES DÚS DE L'ESCUT I LA BANDERA DE MONTMELÓ
(aprovades pel Ple de 25 de març de 2014)

APROVAR l'ús de l'escut tenint en compte les següents consideracions:
- Les entitats o particulars que desitgin fer ús de l'escut del municipi, necessitaran l'autorització
prèvia de l'Ajuntament, sempre comprometent-se a garantir que el seu ús serà d'acord a la seva
alta significació com a símbol del municipi. L'Ajuntament estimarà o desestimarà la petició segons
convingui al prestigi i dignificació de l'escut.
- No està permesa la utilització de l'escut del municipi als símbols o sigles dels partits polítics,
sindicats, associacions o entitats privades.
- No està permesa la utilització de l'escut del municipi en la publicitat, anagrames comercials o
similars.
- L'alcalde i els regidors podran fer ús de l'escut de solapa o de l'escut en agulla en els actes
ordinaris als quals assisteixin en funció de la seva representació.
APROVAR l'ús de la bandera tenint en compte les següents consideracions:
- Les entitats o particulars que desitgin fer ús de la bandera del municipi, necessitaran
l'autorització prèvia de l'Ajuntament, sempre comprometent-se a garantir que el seu ús serà
d'acord a la seva alta significació com a símbol del municipi. L'Ajuntament estimarà o desestimarà
la petició segons convingui al prestigi i dignificació de la bandera.
- No està permesa la utilització de la bandera del municipi integrant símbols o sigles dels partits
polítics, sindicats, associacions o entitats privades.
- No està permesa la utilització de la bandera del municipi en la publicitat, anagrames comercials o
similars.
APROVAR el procediment d'autorització per a l'ús dels símbols municipals:
Per a l'obtenció de les autoritzacions referides els interessats formularan una sol·licitud adreçada
a l'Ajuntament, fent constar:
1. Nom, cognoms i domicili de la persona interessada, o denominació social si es tracta d'una
persona jurídica i, en el seu cas, de la persona que la representi.
2. Les raons que motiven la sol·licitud, la finalitat de la utilització, i qualsevol altra dada que
permeti clarificar i justificar la petició.
3. Població, data i signatura de la persona sol·licitant.
L'Ajuntament, atesos els antecedents que figurin a l'expedient, resoldrà en conseqüència. També
podrà requerir informacions complementàries a les persones o institucions que consideri
convenients. Les autoritzacions atorgades quedaran estrictament limitades als usos per als quals
foren concedides, i quedaran sense efecte quan desapareguin les circumstàncies que motivaren el
seu atorgament o s'incompleixin les condicions sota les quals es trobessin subordinades.

