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REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS 
 
 L’Ajuntament de Petra, d’acord amb el que preveuen els articles 303 i següents del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, 
acorda que la concessió d’Honors i de Distincions d’aquesta Corporació, sigui regulada 
pel Reglament següent: 
 
CAPÍTOL 1. CLASSES 
 
Art.1. Els honors i les distincions que aquest Ajuntament pot atorgar són: 
a) Fill il·lustre 
b) Fill adoptiu 
c) Claus de Sant Pere 
d) Creu del Beat Juníper Serra 
 
CAPÍTOL II. SOBRE ELS FILLS IL·LUSTRES. 
 
Art.2. El major honor i distinció serà la proclamació de fill il·lustre. 
 
Art. 3. Per a la proclamació de fill il·lustre, s’haurà de tramitar l’expedient corresponent, 
en el qual s’haurà d’acreditar,  que la persona proposada, a més d’haver nascut a Petra, ha 
desenvolupat, en qualsevol aspecte de l’activitat humana, una tasca exemplar i poc 
comuna, dins Petra o fora de Petra. 
 
CAPÍTOL III. SOBRE ELS FILLS ADOPTIUS 
 
Art. 4. Per a la declaració de fill adoptiu, s’haurà de tramitar l’expedient corresponent i 
acreditar que la persona proposada, sense ser natural de Petra, ha realitzat una labor 
exemplar i poc comuna en qualsevol aspecte de l’activitat humana i ha residit a Petra, el 
temps suficient per ser considerat ciutadà  “petrer “de fet. 
. 
Art. 5. També podrà ser declarat fill adoptiu qui no essent natural de Petra ni hi 
resideixi, hagi realitzat una tasca a favor de la nostra localitat, tan important com per 
merèixer aquesta distinció.  
 
CAPÍTOL IV. SOBRE LAS CLAUS DE SANT PERE 
 
Art. 6. Les claus de Sant Pere seran de plata, seguint la proporció i disseny de l’escut de 
Petra. La part mes llarga serà de 10 cm i aniran dins un estoig. 
 
Art. 7. Només seran concedides a persones jurídiques de Petra o de fora de Petra, que 
hagin realitzat accions continuades, exemplars i poc comunes, dins el nostre poble i 
també fora.  
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CAPÍTOL V. SOBRE LA CREU DEL BEAT JUNIPER SERRA. 
 
Art. 8. La creu serà de plata, de 8 cm d’alta, a imitació de la creu d’acomiadament del 
pare Serra, que es troba a Bonany. Anirà amb una cadena de 2 mm de gruix i 60 mm de 
llarg, dins un estoig.  
 
Art. 9. Aquesta creu, serà per a premiar a persones físiques o jurídiques de Petra o de fora 
de Petra, que hagin realitzat una acció curta en el temps, exemplar i poc comuna, en 
benefici del nostre poble. També serà per a premiar a persones físiques o jurídiques que 
hagin realitzat  això mateix fora de Petra. 
 
CAPÍTOL VI. SOBRE ELS EXPEDIENTS. 
 
Art. 10. Qualsevol entitat o corporació, així com també qualsevol regidor o grup de 
regidors d’aquest Ajuntament, podran formular proposta raonada d’incoació  
d’expedient per a la proclamació dels honors. També podrà formular-se proposta 
raonada por iniciativa  popular del 10 % del cens electoral.  
 
Art. 11.   
1.L’acord d’incoació de l’expedient  a què  s’ha fet referència a l’article anterior haurà 
de ser adoptat, perquè sigui vàlid, per la majoria absoluta legal dels membres de la 
corporació. 
2.Així mateix, l’ acord  haurà d’incloure el nomenament d’un regidor que actuarà de 
ponent i d’un altre regidor que actuarà de fiscal.     
3.Actuarà de Secretari el de la Corporació o el funcionari d’aquesta  Corporació en qui 

 delegui. 
 4. El ponent haurà de recopilar tots els mèrits que reuneixi la persona o l’entitat proposada, 

així com els oportuns justificants. Amb aquesta finalitat podran col·laborar, a petició del 
ponent, totes aquelles persones o entitats que estiguin capacitades. 
5.El fiscal formularà, si pertoca, oposicions o objeccions a la persona o a l’entitat 
proposades, que hauran d’estar degudament justificats, i recaptarà  informació de totes 
aquelles persones que consideri adient. 
 
Art. 12.  Per tal que puguin presentar-se a l’expedient incoat tots els possibles interessats, 
s’haurà de donar el màxim de publicitat a l’inici de l’esmentat  expedient, i es publicaran 
anuncis en el butlletí oficial de la província i a la premsa local i provincial. 
 
Art. 13. El ponent o, si escau, el fiscal, estaran obligats a prendre declaració a totes 
aquelles persones o entitats que així ho sol·licitin. 
 
Art. 14. Conclosos els treballs del ponent i del fiscal, tots dos lliuraran les seves Propostes 
definitives al Sr.Batle, amb un informe detallat i raonat d’aquestes propostes i de les seves 
actuacions. 
 
Art. 15. L’expedient conclòs serà elevat al Ple de l’Ajuntament i haurà de romandre a 
disposició dels regidors, almenys 10 dies abans de realitzar la sessió plenària en  la qual 
s’hagi d’adoptar la resolució definitiva. 
 
Art. 16. Per adoptar un acord definitiu, el Ple de l’Ajuntament haurà de reunir-se en 
sessió especial extraordinària sense que s’hi pugui tractar cap altre assumpte. 
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Art. 17. L’acord de proclamació de tots els honors, haurà de ser adoptat, perquè sigui 
vàlid, per una majoria de 10/11 dels membres de la corporació. 

La votació,  haurà de ser secreta i mitjançant paperetes que seran facilitades amb 
aquesta finalitat. 
 
Art. 18. Adoptat l’acord definitiu de proclamació, s’haurà de fixar la data de realització 
de l’acte públic, en el qual es proclamarà o es concedirà l´ honor o distinció  acordats.  
 
CAPÍTOL VII. EXTRACTE CERIMONAL 
 
Art. 19. La proclamació dels honors o distincions, comportarà els condicionaments 
següents: 
 

a) Realització d’un acte públic que s’esdevindrà a la Sala de Sessions o al local 
que es consideri més adient, i preferentment el dia 21 de juliol, dia de Santa Praxedis. 

 
 b) L’esmentat acte es durà a terme sota la presidència del Sr. Batle o de 
l’autoritat a qui competeixi, amb assistència dels membres de la Corporació, familiars 
de la persona homenatjada, autoritats locals i públic en general. 

 
c) A l’esmentat acte es llegiran tots els mèrits contrets per la persona o entitat a 

la qual es concedeix l’honor o distinció i, si existeix, la seva biografia. 
 

d) Totes les distincions aniran acompanyats d’una placa justificativa de la 
distinció obtinguda. 
 
CAPÍTOL VIII. DISPOSICIONS FINALS 
 
Art. 20. Si l’Ajuntament no adopta un acord definitiu, en el termini d’un any a comptar 
des de la data  d’adopció de l’acord d’incoació de l’expedient de concessió, s’entendrà 
que n’ha desistit. 
 
Art. 21. Quan els honors o les distincions recaiguin a favor de persones de nacionalitat 
estrangera, es sol·licitarà l’autorització expressa que ha de concedir el Ministeri de 
l’Interior, amb l’informe previ del Ministeri d’Assumptes exteriors. 
 
Art. 22. Per tot allò no previst en aquest reglament es tindran en compte les legislacions 
aplicables i les disposicions d’aquest Ajuntament pel que fa  a la seva  interpretació. 
 


