
	

 

 

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚMERO 2020/662 

INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE FILL ADOPTIU 

 

Número expedient: Administració General 2020/145 (G2227) 

Procediment: AG Propostes Administració General  

Descripció: Atorgament del títol de fill adoptiu de Sant Llorenç des Cardassar al 

tennista Rafel Nadal Parera 

 

El Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, 

aprovat el dia 8 de març de 2001 i publicat al BOIB el dia 21 d’abril de 2001, té per 

objecte la regulació dels honors i distincions que concedirà l’Ajuntament, destinats a 

premiar especials mereixements, qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en 

els guardonats, persones físiques o jurídiques, en benefici del municipi de Sant Llorenç 

des Cardassar. 

 

L’article 4.1, sobre les distincions honorífiques municipals, disposa: 

 

“Les distincions honorífiques que concedeix l’Ajuntament de Sant Llorenç des 

Cardassar -la forma i característiques de les quals seran definides per acord plenari- 

són les següents: 

a) Títol de fill predilecte de Sant Llorenç des Cardassar: persona natural o veïna del 

terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, a la qual es vol reconèixer i agrair allò 

que ha donat o ha fet per a qualcuna de les comunitats del terme, tant a nivell material, 

com social o cultural. 

b) Títol de fill il·lustre: persona natural del terme que ha destacat de forma singular en 

el camp de l’art, de la ciència o les lletres. 

c) Fill adoptiu: persona externa que pot tenir la consideració de predilecta o il·lustre. 

d) Medalla d’or de Sant Llorenç des Cardassar: s’atorga per reconèixer mèrits que 

tenguin caràcter extraordinari i pot concedir-se tant a persones naturals -en vida o a 

títol pòstum- com a persones jurídiques o entitats.” 

 



Vist que el passat mes de gener la Fundació Rafa Nadal, presidida pel tennista 

manacorí Rafel Nadal Parera, va fer entrega de la quantitat d’un milió d’euros al poble 

de Sant Llorenç per als afectats de la torrentada del passat 9 d’octubre de 2018.  

 

RESOLC: 

 

Incoar expedient d’atorgament del títol de fill adoptiu de Sant Llorenç des Cardassar al 

tennista Rafel Nadal Parera. 

Nomenar la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, 

senyora Antònia Bauzà Lliteras, instructora de l’expedient i secretari el de la 

corporació. 

 

 

Sant Llorenç des Cardassar, 7 d'octubre de 2020 

 

 

 

El batle       N’he pres nota, el secretari 

Mateu Puigròs Sureda              Josep Lluís Obrador Esteva 

 

 

 

  


