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ANUNCI

El Consell Plenari, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 d’octubre de 2016, va adoptar l’acord d’aprovar 
inicialment la modifi cació del Reglament Especial de Distincions de l’Ajuntament de Tarragona, consistent en la 
inclusió d’una darrera Secció en el text normatiu, corresponent als reconeixements a les accions en favor del 
patrimoni històric i la seva preservació. 

En compliment del referit acord, s’ha sotmès a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la publicació 
de l’anunci corresponent en la Seu electrònica i en el diari Mes Tarragona en data 18-11-16, en el Diari Ofi cial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 7256 de data 28-11-16 i en el Butlletí Ofi cinal de la Província de Tarragona núm. 
226 de data 28-11-16, sense que, fi ns a la data, s’hagin formulat al·legacions, per la qual cosa, l’acord d’aprovació 
inicial ha esdevingut executiu.

En conseqüència, es procedeix a la publicació del text consolidat del Reglament Especial de Distincions de 
l’Ajuntament de Tarragona, per a general coneixement i a efectes de la seva entrada en vigor.

Contra l’objecte d’aquest anunci, que es refereix a un text amb caràcter normatiu, podrà interposar-se recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats 
a partir de l’endemà de la data de la seva publicació(2), de conformitat amb el que disposen l’article 112 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa-administrativa. 

Text del Reglament:

“REGLAMENT ESPECIAL DE DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA”

(...)

Secció sisena. Reconeixements a les accions en favor del patrimoni històric i la seva preservació. 

Article 10 bis.- L’Ajuntament atorgarà anualment, coincidint amb la celebració de l’aniversari de la Declaració de 
patrimoni mundial del Conjunt de Tarraco, el dia 30 de novembre, un diploma per tal de reconèixer aquelles accions 
que hagin permès la conservació, preservació i/o difusió del patrimoni de la ciutat, tant el que fa referència al 
conjunt històric romà, com la resta de patrimonis universals materials i immaterials reconeguts per la Unesco que 
són de l’àmbit de la ciutat. És a dir, el conjunt arqueològic de Tarraco, l’art rupestre de l’Arc Mediterrani, la Dieta 
Mediterrània i els Castells. 
Seran requisits per ser mereixedors d’aquest reconeixement, els següents:

- Tractar-se d’entitats o persones físiques tarragonines o vinculades directament amb la ciutat que hagin dut a 
terme accions de preservació del patrimoni històric o immaterial referit en el paràgraf introductori, durant l’any de 
l’atorgament de la distinció i al menys, l’immediatament anterior.

- Les accions realitzades poden tenir caràcter arquitectònic, pedagògic, lúdic o turístic, però en tot cas, han de ser 
focalitzades en un element específi c.

- No haver obtingut un reconeixement o distinció de la ciutat en els darrers quatre anys.
- Que l’impacte de l’acció mereixedora del reconeixement vingui avalada per un tècnic especialista amb la matèria 

mitjançant informe motivat.

El títol consistirà en un diploma que s’atorgarà en acte públic per part de l’Alcaldia.

(...).

La secretària general, p.d., Araceli Saltó Saura
Tarragona, 19 de gener de 2018
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