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DECRET
160/2005, de 26 de juliol, de creació de la distinció
de Cònsol de l’Esport de Catalunya.

La vocació internacional de Catalunya, com
espai de trobada de cultures i de generació de
propostes obertes a tots els països del món, té
com a testimoni el conjunt de catalans i cata-
lanes que s’han projectat internacionalment, as-
sumint la seva catalanitat o mantenint llaços de
complicitat amb la realitat d’una Catalunya
present en un espai internacional sense fron-
teres. Aquesta presència catalana en el món
s’ha fet també explícita en el món de l’esport.
Malgrat que les condicions sociopolítiques de
Catalunya no contribueixen a obtenir un marc
favorable per a la seva projecció internacional,
amb el temps tot un seguit de catalans han as-
solit o mantenen càrrecs de responsabilitat a
les organitzacions internacionals més recone-
gudes. Aquesta presència és una mostra de la
vàlua personal d’aquests dirigents catalans, a
la vegada que constitueixen un patrimoni so-
bre el qual es fonamenta la continuïtat d’aques-
ta presència catalana en el món de l’esport
internacional.

El reconeixement de Cònsol de l’Esport de
Catalunya, amb independència d’altres guar-
dons instaurats per la Generalitat de Catalunya,
constitueix una distinció pública a les persones
que per la seva voluntat i capacitat han assolit
altes responsabilitats en l’àmbit de l’esport in-
ternacional i, per aquest motiu, són també re-
ferents obligats de la voluntat de l’esport de
català de ser agent actiu més enllà de les nostres
fronteres.

Per tot això, d’acord amb l’article 61 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, pro-
cediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller primer i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Cònsols de l’Esport de Catalunya. Característi-
ques. Classes

1.1 La distinció de Cònsol de l’Esport de
Catalunya es pot atorgar a les persones vin-
culades amb l’esport català, que han assolit
càrrecs d’alta responsabilitat en l’àmbit espor-
tiu de les organitzacions internacionals i fede-
racions més reconegudes pel moviment espor-
tiu internacional o han obtingut èxits esportius
en les proves i competicions del més alt nivell,
i constitueixen un referent de la voluntat de
projecció esportiva internacional de Cata-
lunya.

1.2 La distinció de Cònsol de l’Esport de
Catalunya és de caràcter personal i intransferi-
ble, estrictament honorífic i sotmès als condici-
onaments que es recullen en aquesta disposició.

1.3 La distinció de Cònsol de l’Esport de
Catalunya s’instaura en quatre classes diferen-
ciades:

a) Classe Excel·lent, corresponent als càrrecs
electes de la Comissió executiva del Comitè
Olímpic Internacional i als presidents o presi-
dentes de les federacions esportives d’àmbit
mundial.

b) Classe d’Honor, corresponent a les perso-
nes que són o han estat càrrecs electes de les co-

missions executives de les federacions d’àmbit
mundial –a excepció d’aquelles persones a qui
els pugui correspondre la classe anterior–, als
presidents o presidentes de les federacions es-
portives d’àmbit europeu i als membres del COI.

c) Classe de Mèrit, corresponent als càrrecs
electes de les federacions esportives d’àmbit eu-
ropeu –a excepció d’aquelles persones a qui els
pugui correspondre les classes anteriors–, als
càrrecs d’alta responsabilitat de les organitza-
cions esportives internacionals, així com dels
òrgans dedicats a l’esport de les institucions
internacionals.

d) Classe d’Alt Nivell, corresponent a espor-
tistes que, havent assolit, en esports individuals
o d’equip, un dels tres primers llocs en proves
o competicions de caire mundial més reconegu-
des pel moviment esportiu internacional o en els
Jocs Olímpics, hagin contribuït decisivament a
la projecció internacional de l’esport català.

Als efectes d’aquest Decret cal entendre per
càrrecs d’alta responsabilitat les persones que
són, o han estat, membres electes dels diferents
comitès directius de les organitzacions esportives
internacionals, o bé administradors o adminis-
tradores, gerents o gerentes, directors o direc-
tores de les mateixes o qualsevol altre càrrec que
comporti semblant responsabilitat.

1.4 La distinció de Cònsol de l’Esport de
Catalunya ha de servir alhora per visibilitzar, po-
tenciar i incrementar el nombre de dones cata-
lanes dirigents en el món de l’esport internaci-
onal.

Article 2
Candidatures

2.1 Poden proposar candidats/tes a la dis-
tinció de Cònsol de l’Esport de Catalunya la per-
sona titular de la Secretaria General de l’Esport,
les persones que composen el Consolat Esportiu
de Catalunya, la Unió de Federacions Esportives
de Catalunya, el Comitè Olímpic de Catalunya,
les federacions esportives i les entitats esportives
catalanes. Les propostes de candidatures han de
ser motivades i s’hi ha d’adjuntar la memòria o
el currículum esportiu de la persona proposa-
da.

2.2 Així mateix, els organismes i entitats
proponents han de promoure la nominació su-
ficient de dones per assolir un equilibri en la
composició del Consolat de l’Esport de Ca-
talunya.

Article 3
El Consolat de l’Esport de Catalunya

3.1 Les persones honorades amb la distin-
ció pública de Cònsol de l’Esport de Catalunya
formaran part del Consolat de l’Esport de Ca-
talunya i, com a membres del mateix:

a) Seran tinguts en compte protocol·lària-
ment en els actes públics més significatius que
organitzi el Govern de Catalunya.

b) Tindran la condició d’assessors o assesso-
res del secretari o secretària general de l’Esport
i, com a tals, podran proposar per consens dues
de les persones membres perquè formin part de
la Comissió Directiva del Consell Català de l’Es-
port, designats pel seu president o presidenta,
d’acord amb la previsió continguda a la lletra m)
de l’article 5.1 del Decret 35/2001, de 23 de ge-
ner.

3.2 La regulació, organització i actuació del
Consolat de l’Esport de Catalunya es desenvo-
luparà mitjançant Ordre del Conseller/a com-

petent en matèria d’esports, un cop escoltats els
seus membres.

Article 4
Tramitació

4.1 Per tal d’estudiar les candidatures que
es presentin i preparar la proposta d’acord, es
constituirà una comissió assessora, composada
pel/per la secretari/ària general de l’Esport, que
la presidirà, el/la director/a del Consell Català
de l’Esport, el/la director/a de l’Institut Nacio-
nal d’Educació Física, el/la director/a del Cen-
tre d’Alt Rendiment Esportiu, un/a represen-
tant de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya, un/a representant del Comitè Olím-
pic de Catalunya, i un/a representant del Con-
solat Esportiu de Catalunya. Actuarà com a se-
cretari/ària amb veu però sense vot, un/a
funcionari/ària lletrat/ada del Consell Català de
l’Esport.

Amb l’objectiu d’assolir el màxim equilibri de
gènere possible en la composició de la Comis-
sió Assessora, els components d’aquesta que no
ho siguin per raó del seu càrrec correspondran
a dones, de manera que la composició de la
Comissió Assessora no superi el 50% de dones
en relació amb el total dels seus membres.

4.2 La Comissió Assessora es reunirà com
a mínim un cop a l’any, per tal d’estudiar les pro-
postes rebudes, comprovant el compliment dels
requisits i valorant els mèrits per aplicació dels
criteris previstos l’article primer.

4.3 La Comissió Assessora pot demanar la
documentació complementària o els aclariments
que consideri necessaris a les persones o enti-
tats que presenten les propostes o, si cal, a les
mateixes persones proposades.

4.4 La Comissió Assessora donarà trasllat
del nom de les persones proposades als mem-
bres del Consolat de l’Esport de Catalunya a fi
que manifestin, si escau i amb caràcter consul-
tiu, la seva opinió.

Article 5
Atorgament

5.1 La Comissió Assessora ha de traslladar
al conseller o consellera competent en matèria
d’esports una proposta de concessió de les dis-
tincions, als efectes que l’elevi al Govern per a
la seva aprovació.

5.2 L’atorgament de la distinció es fa per
acord del Govern, un cop rebuda la proposta de
la Comissió Assessora i elevada al conseller o
consellera competent en matèria d’esport.

5.3 La concessió de les distincions es farà en
un acte públic convocat a l’efecte.

Article 6
Revocació

La concessió de la distinció pot ser revocada
per algun motiu extraordinari atribuïble a la
persona, sempre relacionat amb la pèrdua ine-
quívoca de la seva condició de referent de la
projecció esportiva internacional de Catalunya.
Per a la revocació s’ha de seguir el mateix pro-
cediment establert per al seu atorgament, amb
audiència prèvia de la persona interessada.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4436 – 28.7.200523400

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 6 de juliol de 2005, sobre acords de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona referent al
municipi de Sant Joan les Fonts.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en les sessions de 29 de setembre de 2004
i 23 de desembre de 2004, va adoptar, entre al-
tres, els acords següents:

Exp.: 2004/013909/G
Pla parcial de Peracaula, al terme municipal de
Sant Joan les Fonts

Acord de 29 de setembre de 2004

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla parcial de
Peracaula, promogut i tramès per l’Ajuntament
de Sant Joan les Fonts, i supeditar-ne la publi-
cació al DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d’un text refós, per duplicat, veri-
ficat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació pro-
visional de l’expedient i degudament diligenciat,
que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Pel que fa a la superfície de cessions per
a sistema d’equipaments públics, caldrà o bé
completar-la d’acord amb l’article 65.3 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, o bé justi-
ficar que s’ha adscrit parcialment al sistema
d’espais lliures d’acord amb l’article 16.1.3 del
Decret 287/2003, de 4 de novembre.

1.2 En relació amb l’ordenació, caldrà l’in-
forme favorable del Servei de Prevenció i Ex-
tinció d’Incendis, en relació amb els dos vials
acabats en cul-de-sac, d’accés a diverses parcel·-
les, situats a la part nord del sector.

1.3 En referència a la normativa de la
zona d’habitatges unifamiliars aïllats, clau
UA, caldrà considerar que la parcel·lació del
plànol núm. 7 és indicativa, i que el projecte
de reparcel·lació és la figura que determina-
rà les parcel·les, tenint en compte que es fixa
el paràmetre de façana mínima. Així mateix,
caldrà considerar que els gàlibs edificatoris
d’aquesta zona grafiats en el plànol núm. 7 són
indicatius.

1.4 En referència a la normativa de la zona
de cases en filera, clau CF i de blocs aïllats, clau
BA, caldrà que el plànol núm. 7 acoti els gàlibs
edificatoris, atès que els diversos paràmetres ur-
banístics es refereixen a aquest plànol.

1.5 Caldrà clarificar si la promoció és d’ini-
ciativa privada per poder desenvolupar el pla pel
sistema de compensació, cas en el qual caldrà
aportar la garantia corresponent al 12% dels
costos d’urbanització o si és d’iniciativa públi-
ca es fixarà el sistema de reparcel·lació per co-
operació.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 23 de desembre de 2004

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Donar conformitat al text refós del Pla
parcial de Peracaula, promogut i tramès per
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en com-
pliment de l’acord d’aprovació definitiva de 29
de setembre de 2004.

—2 Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a la
presentació davant l’Ajuntament, de la garan-

tia del 12% del total cost d’implantació dels ser-
veis i d’execució de l’obra d’urbanització, tal com
estableixen els articles 101.3 i 100.3 de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme.

—3 Supeditar la publicació d’aquest acord i de
les normes urbanístiques al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya a la presentació per
part de l’Ajuntament de la documentació acre-
ditativa de la formalització de la garantia esmen-
tada.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament i als propi-
etaris afectats.

Tramesa per l’Ajuntament la documentació
que fou requerida a l’acord aquí transcrit, i vist
l’informe del Servei Territorial segons el qual es
consideren complertes les condicions que s’hi es-
tablien, és procedent la publicació de l’acord
esmentat, per tal de donar així executivitat a
l’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic
sector Perecaula que promou i tramet l’Ajun-
tament de Sant Joan les Fonts.

Contra els acords anteriors, que no posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb el que preveuen
els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà
desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa i queda-
rà aleshores oberta la via contenciosa adminis-
trativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
formació que preveu l’article 101 de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
carrer Cristòfol Grober, número 2.

Girona, 6 de juliol de 2005

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

Barcelona, 26 de juliol de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP BARGALLÓ VALLS

Conseller primer

(05.195.103)
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