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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 2/2021/eAJT

PROPOSTA

APROVAR L'ATORGAMENT DE L'XIè PREMI FRANCESC ROIG I TOQUÉS AL 
CLUB NÀUTIC VILANOVA I AL SER. RAMON FOLCH I GUILLEN
 

Relació de fets

1.  Les bases del Premi Francesc Roig i Toqués, aprovades per acord del Ple de la 
Corporació en data 6 de maig de 2013, 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. Dites bases disposen que el Jurat del Premi es reunirà per valorar les candidatures 
presentades i elaborarà una proposta de candidat a l’obtenció del premi, que elevarà al 
Ple de l’Ajuntament.

3.  En data 10 de febrer  de 2021 es va reunir el Jurat del Premi Francesc Roig i 
Toqués i va acordar Proposar al Ple de l’Ajuntament l’atorgament del Premi en la seva 
onzena edició a la categoria d’àmbit local al Club Nàutic Vilanova, club esportiu amb 
100 anys d’existència, que promociona la vela i la pesca esportiva i que sempre ha 
estat molt implicat en els diferents actes de la ciutat. I a la categoria d’àmbit nacional al 
Sr. Ramon Folch i Guillen, doctor en biologia i socioecòleg, que ha fet una tasca de 
recerca, divulgació i defensa de la biodiversitat i el medi ambient en el nostre 
territori i a escala global, ha creat innovadores eines científiques i educatives, i 
tota aquesta tasca ha tingut un gran impacte en molts àmbits professionals i en la 
sensibilització de la societat envers la natura.

Fonaments de dret

I. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 21 d’abril, de Bases del règim local.

II. De conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el Text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

III. De conformitat amb les bases del Premi Roig Toqués, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 6 de maig de 2013
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

ACORD:

PRIMER. ATORGAR l’XIè PREMI FRANCESC ROIG I TOQUÉS a la categoria 
d’àmbit local al Club Nàutic Vilanova, club esportiu amb 100 anys d’existència, que 
promociona la vela i la pesca esportiva i que sempre ha esta molt implicat en els 
diferents actes de la ciutat. 

SEGON. ATORGAR l’XIè PREMI FRANCESC ROIG I TOQUÉS a la categoria d’àmbit 
nacional al Sr. Ramon Folch i Guillen, doctor en biologia i socioecòleg, que ha fet 
una tasca de recerca, divulgació i defensa de la biodiversitat i el medi ambient en 
el nostre territori i a escala global, ha creat innovadores eines científiques i 
educatives, i tota aquesta tasca ha tingut un gran impacte en molts àmbits 
professionals i en la sensibilització de la societat envers la natura.

TERCER. NOTIFICAR aquest acord als interessats.

QUART. DISPOSAR la publicació d’aquest atorgament de premis al web municipal.

CINQUÈ. 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.

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent”.
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Carmen Dastis Alonso

Cap de servei de Promoció Econòmica

Rosa Lucas Bizarro

Lletrada adscrita a l'Àrea

Jordi Medina Alsina



Decret delegació competències núm. 4250

de data 29/07/2019

Portaveu del Govern, Tercer tinent d'Alcaldia i 

Regidor delegat de Promoció econòmica, 

Projecció de ciutat i Patrimoni cultural
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