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DECRET

Òrgan que el dicta: Alcaldessa.
 
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 301/2022/eAJT
 

APROVAR EL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL JURAT DEL XIIè PREMI FRANCESC 
ROIG I TOQUÉS 2022. 
 

Relació de fets

1. En data 6 de maig de 2013, el Ple Municipal va aprovar les bases del Premi Francesc 
Roig i Toqués, que estableixen que el seu objecte és el reconeixement a la dedicació d’un 
projecte o trajectòria de tipus cívic, cultural o científic de l’àmbit de la Mediterrània que ha 
contribuït al coneixement i divulgació d’algun aspecte relatiu al mar. 

2. Per acord del Ple de la Corporació, en data 18 de gener de 2021, es va aprovar la de 
modificació de les Bases del Premi Francesc Roig i Toqués en el sentit següent: 

a) Canvi de Regidoria de Cultura a Regidoria de Promoció Econòmica, Projecció 
de Ciutat i Patrimoni Cultural i el consegüent canvi de Comissió Informativa Municipal de 
l’Àrea de Cultura per la Comissió Informativa Municipal de l’Àrea de Promoció 
Econòmica, Ocupació i Innovació.

b) Canvi d’Institut del Mar per Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú.

3. Atès que les bases del premi estableixen que la designació formal dels membres del 
jurat es farà per Decret de l’Alcaldia. 

Fonaments de dret

1. En aplicació de l’art. 22 de la Llei 7/1965, de Bases de règim local i l’art. 53 de la Llei 
municipal de règim local de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

2. En compliment del Text consolidat de les Bases del Premi Francesc Roig i Toqués, 
aprovades per acord del Ple de la Corporació en data 18 de gener de 2021. 

Per tot això, RESOLC:
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Primer.- NOMENAR com a membres del jurat del XIIè Premi Francesc Roig i Toqués 2022 a 
les persones següents:

Olga Arnau Sanabra Presidenta
Jordi Medina Alsina Secretari
Montserrat Roig i Raspall Vocal
Carolina Roig i Raspall Vocal
Enric Garcia Domingo Vocal
Jaume Carnicer Mas Vocal
Rafel Mestres i Boquera Vocal
Marius Serra i Roig Vocal
Joan Ventura i Uceda Vocal
Quim Llamusí Puche Vocal
Mila Arcarons i Oferil Vocal
Montserrat Aldomà Villalba Vocal

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.

Tercer.- PUBLICAR la present resolució a la web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i a la 
web de l’Espai Far.

Quart.- PEU DE RECURS

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de 
la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
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Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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