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Centre: EEI Els Tres Pins.
Codi: 08060186.
Import: 16.800,00 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: Verges.
Centre: EEI de Verges.
Codi: 17007956.
Import: 3.960,00 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: Gimenells i el Pla de la Font.
Centre: EEI de Gimenells i el Pla de la Font.
Codi: 25008376.
Import: 3.900,00 euros.

Municipi: l’Albi.
Centre: EEI Municipal de l’Albi.
Codi: 25008431.
Import: 3.900,00 euros.

Municipi: Solsona.
Centre: EEI Municipal de Solsona.
Codi: 25008421.
Import: 13.440,00 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: Puigpelat.
Centre: EEI de Puigpelat.
Codi: 43009837.
Import: 3.900,00 euros.

Municipi: Reus.
Centre: EEI La Ginesta.
Codi: 43009874.
Import: 9.840,00 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS

OCCIDENTAL

Municipi: Sabadell.
Centre: EEI Calvet d’Estrella.
Codi: 08060541.
Import: 23.100,00 euros.

(03.098.046)

*

DEPARTAMENT
DE CULTURA

DECRET
122/2003, de 13 de maig, de segona modificació
del Decret 72/1995, de 7 de març, pel qual es creen
els Premis Nacionals de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya.

El Decret 72/1995, de 7 de març, modificat pel
Decret 176/1998, de 8 de juliol, regula els Pre-
mis Nacionals de Cultura.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, per
Acord de 25 de juny de 2002, va declarar l’any
2003 com a Any del Disseny a Catalunya, amb
l’objectiu de divulgar el valor del disseny en
totes les seves manifestacions. En aquest marc,
es considera oportú incloure entre els Premis
Nacionals de Cultura un Premi Nacional de
Disseny. D’altra banda, es modifica la denomi-
nació del Premi Nacional d’Arts Plàstiques, que
passa a ser el Premi Nacional d’Arts Visuals.

A proposta del conseller de Cultura i d’acord
amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Es modifica l’article 1 del Decret 72/1995, de

7 de març, pel qual es creen els Premis Nacio-
nals de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
que passa a tenir la redacció següent:

“Article 1
”Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat
de Catalunya

”Els Premis Nacionals de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya tenen les modalitats se-
güents:

”Premi Nacional d’Arts Visuals: a l’aporta-
ció més rellevant dels o les professionals de les
arts visuals.

”Premi Nacional de Periodisme: a l’aporta-
ció més rellevant dels o les professionals del
periodisme en llengua catalana.

”Premi Nacional de Literatura: a l’autor o
autora de la millor obra literària en català, en
les diverses modalitats de creació, o a l’autor o
autora de la millor traducció al català d’obres
literàries en altres llengües.

”Premi Nacional de Teatre: a l’aportació més
rellevant dels o les professionals del teatre.

”Premi Nacional de Dansa: a l’aportació més
rellevant dels o les professionals de la dansa.

”Premi Nacional de Cinema i Audiovisual: a
l’aportació més rellevant dels o les professionals
del cinema i l’audiovisual en el camp de la fic-
ció.

”Premi Nacional de Música: a l’aportació més
rellevant dels o les professionals de la música.

”Premi Nacional de Disseny: a l’aportació
més rellevant dels o les professionals del disseny.

”Premi Nacional de Patrimoni Cultural: a la
persona, institució o l’entitat que hagi fet l’apor-
tació més rellevant en els camps de l’arquitec-
tura (nova planta, rehabilitació o restauració),
o del patrimoni arqueològic, documental, mu-
seístic o bibliogràfic.

”Premi Nacional al foment de l’ús de la llen-
gua catalana: a la persona o l’entitat que hagi
contribuït de manera destacada a la difusió de
l’ús social de la llengua catalana en un o diver-
sos àmbits.

”Premi Nacional de Cultura Popular: a l’as-
sociació, fundació, entitat, col·lectiu o persona-

litat que hagi fet l’aportació més rellevant en el
camp de l’associacionisme cultural, de la crea-
ció artística no professional o de la difusió, pro-
moció, conservació i recuperació de la cultura
popular i tradicional catalana.”

Barcelona, 13 de maig de 2003

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JORDI VILAJOANA I ROVIRA

Conseller de Cultura

(03.119.073)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 7 d’abril de 2003, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al
municipi de Bigues i Riells.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2000/002922/B/00001
Autorització en sòl no urbanitzable per a la cons-
trucció d’un habitatge unifamiliar aïllat, magat-
zem i bassa a la Quintana de Can Ribas, al ter-
me municipal de Bigues i Riells

Recurs d’alçada interposat pel senyor Josep
Gilabert Pérez, en relació amb la suspensió de
l’aprovació de la sol·licitud d’autorització en sòl
no urbanitzable, per a la construcció d’un habi-
tatge unifamiliar aïllat, magatzem i bassa, a la
finca Quintana de Can Ribas, al terme munici-
pal de Bigues i Riells

Vista la proposta de la Direcció General d’Ur-
banisme i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, he resolt estimar el recurs d’alçada
interposat pel senyor Josep Gilabert Pérez,
contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona de 14 de febrer de 2001, pel qual es
va suspendre l’aprovació de la sol·licitud d’au-
torització en sòl no urbanitzable, per a la cons-
trucció d’un habitatge unifamiliar aïllat, magat-
zem i bassa, a la finca Quintana de Can Ribas,
del terme municipal de Bigues i Riells, fins que
es trametés un projecte modificat que incorporés
una sèrie de condicions i, en conseqüència:

—1 Deixar sense efecte l’acord impugnat de
data 14 de febrer de 2001.

—2 Aprovar, de conformitat amb els articles
127 i 128 del Text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística, la sol·licitud
d’autorització en sòl no urbanitzable per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat,
magatzem i bassa a la finca Quintana de Can
Ribas segons l’avantprojecte que consta a l’ex-
pedient.

—3 Indicar a l’Ajuntament de Bigues i Riells
i a la persona interessada que l’eficàcia de la con-
cessió de la llicència per part de Ajuntament
esmentat resta condicionada al fet que es faci
constar en el Registre de la propietat correspo-
nent que l’atorgament de la mateixa esgota
l’aprofitament urbanístic de les subparcel·les 1
i 2, de la parcel·la 16 del Polígon 11, del cadas-
tre de rústica, del terme municipal de Bigues i
Riells.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu, de conformitat amb el que
preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, i l’article 25
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de re-
bre la notificació, sens perjudici que es pugui

interposar qualsevol altre recurs que es consi-
deri procedent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 7 d’abril de 2003

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(03.070.044)

EDICTE
de 14 d’abril de 2003, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al
municipi de Tortosa.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2001/000061/E/00001
Sol·licitud d’autorització de l’ampliació d’un
habitatge existent a la parcel·la 90 del polígon 47,
al terme municipal de Tortosa

Recurs d’alçada interposat pel senyor Enrique
Blanch Verge, en relació amb la denegació de la
sol·licitud d’autorització de l’ampliació d’un
habitatge existent a la parcel·la 90 del polígon 47,
al terme municipal de Tortosa

Vista la proposta de la Direcció General d’Ur-
banisme i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, he resolt estimar el recurs d’alçada
interposat pel senyor Enrique Blanch Verge,
contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de
Tarragona de 7 de novembre de 2001, pel qual
es va denegar la sol·licitud d’autorització de
l’ampliació d’un habitatge existent a la parcel·la
90 del polígon 47, al terme municipal de Tortosa
i, en conseqüència:

—1 Deixar sense efecte l’acord impugnat.

—2 Aprovar, de conformitat amb els articles
127 i 128 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual es va aprovar la refosa de textos
legals vigents a Catalunya en matèria urbanís-
tica, la sol·licitud d’autorització d’obres per a
l’ampliació d’un habitatge existent a la parcel·la
90 del polígon 47 al terme municipal de Tortosa.

—3 Indicar que l’eficàcia de la concessió de
llicència per part de l’Ajuntament resta condi-
cionada al fet que es faci constar al Registre de
la propietat corresponent que l’atorgament de
la mateixa esgota l’aprofitament urbanístic de
la finca. Així mateix s’haurà de fer constar la
indivisibilitat de la mateixa.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu, de conformitat amb el que
preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-

tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, i
l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar des de l’endemà de rebre la notificació, sens
perjudici que es pugui interposar qualsevol al-
tre recurs que es consideri procedent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 14 d’abril de 2003

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(03.078.018)

EDICTE
de 16 d’abril de 2003, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al
municipi de Tavertet.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 1999/001079/B/00001

Pla especial de millora del medi rural del sector
del Noguer, al terme municipal de Tavertet

Recurs d’alçada interposat pels senyors Joan
Baptista Naudo i Molist i Llorenç Alemany i Gar-
riga, en relació amb la denegació de l’aprovació
definitiva del Pla especial de millora del medi
rural del sector del Noguer, al terme municipal
de Tavertet.

Vista la proposta de la Direcció General d’Ur-
banisme i d’acord amb els fonaments que s’hi ex-
posen, he resolt estimar el recurs d’alçada inter-
posat pels senyors Joan Baptista Naudo i Molist
i Llorenç Alemany i Garriga, contra l’acord de
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 15 de
desembre de 1999, pel qual es va denegar l’apro-
vació definitiva del Pla especial de millora del
medi rural del sector del Noguer, al terme mu-
nicipal de Tavertet i, en conseqüència:

—1 Deixar sense efecte l’acord impugnat.

—2 Aprovar definitivament el Pla especial de
millora rural tramitat d’acord amb el projecte
modificat de 20 de novembre de 2002.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu, de conformitat amb el que
preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, i l’ar-
ticle 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,


