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DECRET
Atesos els mèrits que concorren en el Sr. ORIOL TARRAGÓ PÀMIES nascut a Reus,
dissenyador de so i professor de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya,
membre de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya i de la
prestigiosa Acadèmia of Motion Picture Arts and Sciences dels Estats Units, per haver
estat guardonat amb set Premis Gaudí i 5 Premis Goya al Millor so, entre d’altres, i en
reconeixement a la seva important aportació a la cultura i a la seva trajectòria
cinematogràfica amb un extens i brillant palmarès, sent un dels millors tècnics de so i de
supervisió de postproducció tant a nivell nacional com internacional.
Considerant l’oportunitat d’iniciar el corresponent expedient administratiu per tal que, si
així s’escau, es procedeixi pel Ple municipal a la concessió d’una de les distincions
establertes per l’Ajuntament de Reus.
Atès el que preveuen els articles 15 i següents del Reglament Municipal d’Honors i
Distincions.

HE RESOLT:
PRIMER: Incoar expedient per concedir la Medalla de la Ciutat al Sr. ORIOL TARRAGÓ
PÀMIES.
SEGON: Encarregar al secretari general de la Corporació la tramitació del corresponent
expedient administratiu i, una vegada acabada la mateixa portar tota la documentació a
estudi de la Comissió Municipal d’Honors i Distincions als efectes de formular la proposta
que correspongui la qual haurà de ser elevada, en el seu cas, al Ple de la Corporació.
Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus, el dia que consta en la
diligència de registre.
L'Alcalde

El Secretari general

Carles Pellicer Punyed

Jaume Renyer Alimbau

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2022003926 de data 24 de febrer
de 2022 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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