
REGLAMENT NÚMERO 23 ESPECIAL D'HONORS I DISTINCIONS  DE L'AJUNTA -
MENT DE PORRERES

Capítol I. Objecte

Article 1r. El present Reglament té per objecte la regulació dels distintius i nomenaments honorífics 
encaminats a premiar especials mereixements, qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en 
els guardonats, siguin persones físiques o jurídiques.

Article 2n. Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter exclusivament 
honorífic, sense que, per tant, atorguin cap dret administratiu, ni de caràcter econòmic.

Article 3r. Cap distintiu honorífic, ni nomenament, podrà ser atorgat a persones que exerceixin alts 
càrrecs a l'Administració i respecte dels quals es trobi la Corporació en relació subordinada de jerar-
quia, funció o servei, i en tant subsisteixin aquests motius.

Capítol II. Dels distintius honorífics

Article 4rt. L'Ajuntament de Porreres crea medalla de la «Vila de Porreres» en les seves categories 
d'or, plata i bronze.

Article 5. La medalla tindrà les següents característiques en les seves tres categories.

Anvers: Data i nom de la persona distingida.

Revers: Escut de la Vila de Porreres.

Article 6. Amb les medalles es premiaran especials mereixements, beneficis senyalats o serveis ex-
traordinaris.

Capítol III. Dels nomenaments

Article 7. El Ple de la Corporació podrà conferir els nomenaments de:

Fill Il· lustre.

Fill Predilecte.

Fill Adoptiu.

Membre Honorari.

Article 8. Amb els nomenaments es premiaran mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que con-
corrin en els guardonats.

Article 9. Els nomenaments de membres honoraris de la Corporació no atorgarà, en cap cas, facul-



tats per a intervenir en el govern i administració de la Corporació, però el Batle titular o l'Ajunta-
ment podran encomanar-los funcions representatives.

Capítol IV. Altres distincions honorífiques

Article 10. El Ple de la Corporació podrà designar una via pública, complex urbà, o instal·lació mu-
nicipal amb el nom d'una persona vinculada a la Vila, reconeixent amb això especials mereixements
o serveis extraordinaris.

Capítol V. Del procediment

Article 11. Els distintius i nomenaments s'atorgaran previ expedient que s'iniciarà per Decret de Bat-
lia , bé per pròpia iniciativa o a requeriment d'una tercera part dels membres que integren la Corpo-
ració Municipal, o responent a petició raonada d'Entitats de reconegut prestigi.

En el Decret d'iniciació es nomenarà Jutge Instructor i Secretari que hagin de tramitar-lo.

Article 12. L'Instructor de l'expedient ordenarà la pràctica de quantes proves i actuacions conduei-
xin a la precisió dels mèrits del proposat, fent constar les diligències realitzades, tant si afavoreixen 
com si perjudiquen la proposta inicial.

Article 13. Finalitzades les actuacions, per a les quals es fixarà un termini màxim d'un mes, l'Ins-
tructor formularà proposta de resolució remetent l'expedient amb totes les actuacions practicades a 
la Comissió Especial presidida pel Regidor Delegat de Cultura i un representant designat per cada 
grup municipal, perquè previ dictamen ho remeti al Sr. Batle que, si ho fa seu, sotmetrà l'expedient 
al Ple de la Corporació que necessitarà el vot favorable de les dues terceres parts del número de fet 
i, en tot cas, de la majoria absoluta legal de membres de la Corporació, per a la validesa de l'acord 
que, en sessió extraordinària, adopti atorgant els distintius o nomenaments.

Article 14. L'Ajuntament crea un Llibre d'Honors de Distincions i Nomenaments on s'inscriuran els 
que s'atorguin.

Article 15. La concessió de les distincions i nomenaments seran entregats a la Sala de Sessions de 
l'Ajuntament, amb assistència del Ple de la Corporació i d'aquelles autoritats i representacions que 
s'estimin pertinents, ateses les circumstàncies de cada cas.

Disposició Final

El present Reglament, que consta de quinze articles i una disposició final, entrarà en vigor, una ve-
gada aprovat definitivament per a l'Ajuntament Ple, i publicat al seu text íntegrament en el 
«B.O.C.A.I.B», transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril.

PUBLICACIÓ BOCAIB 051 28/02/1992
MODIFICACIÓ BOCAIB 7 15/01/1992


