
DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET
314/2004, de 22 de juny, de creació de la Delegació
del Govern de la Generalitat a Brussel·les.

La voluntat del Govern català respecte de la
presència de Catalunya dins la Unió Europea,
en l’àmbit estricte de les seves competències,
justifica la creació d’una Delegació del Govern
de la Generalitat a Brussel·les davant de les
institucions de la Unió Europea, amb la finali-
tat de representar i defensar els interessos de
Catalunya davant la Unió Europea i per efec-
tuar el seguiment i recaptar directament la in-
formació de les iniciatives, programes i activi-
tats de les institucions de la Unió que puguin
afectar o interessar la societat catalana, sempre
en l’àmbit de les competències de Catalunya,
com així ho va reconèixer el Tribunal Constitu-
cional en la sentència 165/1994, de 26 de març.

Atesa l’experiència del Patronat Català Pro
Europa, es considera adient per a l’interès pú-
blic fer coincidir la titularitat de la Delegació del
Govern de la Generalitat amb el/la secretari/ària
general del Patronat Català Pro Europa.

De conformitat amb el que preveu l’article 4
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’orga-
nització, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, a pro-
posta del Conseller en Cap i d’acord amb el
Govern,

DECRETO:

Article 1
Creació i objecte de la Delegació del Govern de
la Generalitat a Brussel·les

Es crea la Delegació del Govern de la Gene-
ralitat a Brussel·les, que té per objecte la repre-
sentació, defensa i promoció dels interessos
generals de Catalunya davant les institucions i
òrgans de la Unió Europea.

Article 2
Adscripció

La Delegació del Govern de la Generalitat a
Brussel·les resta adscrita al Departament de la
Presidència mitjançant la Secretaria de Rela-
cions Internacionals d’aquest Departament.

Article 3
Delegat/da del Govern de la Generalitat a Brus-
sel·les

Al capdavant de la Delegació del Govern de
la Generalitat a Brussel·les hi haurà un/a dele-
gat/da, el nomenament del/de la qual correspon
al Govern de la Generalitat.

Article 4
Funcions de la Delegació del Govern de la Ge-
neralitat a Brussel·les

Li corresponen a la Delegació del Govern de
la Generalitat a Brussel·les les funcions següents:

a) Representació dels interessos de Cata-
lunya davant les institucions i òrgans de la Unió
Europea.

b) Realitzar, per delegació dels Departa-
ments o organismes de la Generalitat, aquelles
actuacions amb les institucions europees neces-
sàries quan una legislació, acció o programa de
la Unió Europea incideixi, directament o indi-
rectament, en l’àmbit competencial del Govern
i ser informat de les realitzades directament pels

Departaments i organismes de la Generalitat,
quan raons d’urgència així ho requereixin.

c) Seguiment del procés de presa de decisions
i recaptació d’informació en relació amb aque-
lles iniciatives legislatives de la Unió Europea
que afectin les competències o els interessos de
Catalunya.

d) Gestió dels interessos generals en l’àmbit
socioeconòmic, sectorial, professional de Cata-
lunya en la mesura en què les iniciatives o pro-
grames comunitaris de la Unió incideixin en ells.

e) Proporcionar les directrius i l’assessora-
ment tècnic a les entitats públiques o privades
catalanes per a les accions i iniciatives que els
afectin.

f) Actuar com a òrgan de relació amb les
delegacions o òrgans similars d’altres regions
dels estats membres amb seu a Brussel·les.

Article 5
Suport

La Delegació del Govern de la Generalitat a
Brussel·les exerceix les seves funcions amb el
suport material i l’assessorament tècnic, si s’es-
cau, del Patronat Català Pro Europa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya adoptarà les disposici-
ons adients per tal de fer les modificacions pres-
supostàries que requereixi l’execució d’aquest
Decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de juny de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP BARGALLÓ VALLS

Conseller en Cap

(04.168.110)

*

DEPARTAMENT
DE RELACIONS
INSTITUCIONALS
I PARTICIPACIÓ

DECRET
315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Me-
dalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant el Decret de 17 de maig de 1978
es va crear la medalla de la Generalitat de Ca-
talunya per distingir els mèrits assolits en l’in-
crement i difusió del patrimoni artístic i cultu-
ral de Catalunya. El prestigi aconseguit al llarg
dels anys per aquesta distinció fa aconsellable
redefinir el seu abast i contingut per tal d’ade-
quar-la al nou marc institucional. Així mateix,
s’ha manifestat la conveniència de configurar
una distinció específica que permeti expressar
el reconeixement del Govern de la Generalitat
envers aquelles persones que hagin prestat ser-
veis eminents i extraordinaris a Catalunya en els
àmbits polític, social, econòmic, cultural o cien-
tífic.

Per tot això, a proposta del conseller de Re-
lacions Institucionals i Participació i d’acord amb
el Govern,

DECRETO:

Article 1
Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya

S’estableix una nova regulació de la Medalla
d’Or de la Generalitat de Catalunya per distingir
les persones que hagin prestat serveis eminents
i extraordinaris a Catalunya en els àmbits po-
lític, social, econòmic, cultural o científic.

Article 2
Característiques

La Medalla d’Or de la Generalitat de Ca-
talunya té la forma i les característiques que es
determinen en l’annex d’aquest Decret.

Article 3
Tractament de les persones distingides

L’atorgament de la Medalla d’Or de la Ge-
neralitat té caràcter honorífic. Les persones
distingides amb la Medalla d’Or tenen dret al
tractament d’Excel·lentíssim/a Senyor/a i a la
precedència protocol·lària que es determini en
els actes oficials. El dret esmentat el conserva-
ran amb caràcter vitalici, sens perjudici del que
estableix l’article 9.

Article 4
Atorgament

La distinció amb la Medalla d’Or de la Ge-
neralitat no podrà ser atorgada a més de dues
persones l’any, llevat dels supòsits previstos a
l’article següent.

Article 5
Atorgament a títol d’excepció

La distinció podrà ser atorgada excepcional-
ment a títol pòstum.

Igualment, podrà ser atorgada, a proposta del
President de la Generalitat, sense necessitat
d’instruir l’expedient previst en l’article 6, per
motius de cortesia o de reciprocitat.

Article 6
Procediment de concessió

La iniciació de l’expedient de concessió de la
Medalla d’Or de la Generalitat correspon:

Al president de la Generalitat.
A qualsevol dels membres del Govern.
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Previ l’acord del Govern, la tramitació dels
expedients es durà a terme mitjançant la Secre-
taria General del Departament de la Presidèn-
cia. En l’expedient s’han d’acreditar:

Els mèrits i circumstàncies que concorren en
el candidat.

La documentació acreditativa dels mèrits i
circumstàncies esmentats.

Els informes, que en cada cas, la Secretaria
General consideri oportuns i necessaris.

Article 7
Atorgament de la Medalla d’Or pel Govern

A la vista de l’expedient, el president de la
Generalitat proposarà al Govern l’atorgament
de la distinció, prèvia la conformitat de la per-
sona interessada o, en cas de mort, la del seu vidu
o vídua o dels seus hereus, o decidirà l’arxiu de
l’expedient.

L’atorgament serà acordat pel Govern i es
formalitzarà mitjançant un decret que serà pu-
blicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

L’atorgament de la distinció tindrà lloc en la
reunió del Govern que es faci immediatament
abans del dia 11 de setembre de cada any.

Article 8
Llibre registre de la Medalla d’Or de la Genera-
litat

La Secretaria General de la Presidència durà
un llibre registre de la Medalla d’Or de la Ge-
neralitat en el qual es farà constar per a cada ex-
pedient:

La data d’iniciació de l’expedient.
Les dades personals de la persona proposa-

da.
La disposició que li atorga la distinció i la data.
La data d’imposició de la Medalla d’Or de la

Generalitat.
Altres dades que es considerin necessàries i

pertinents.

Article 9
Revocació

Aquesta distinció podrà ser revocada quan
s’acreditin fets que posin de manifest la conducta
poc honorable, pública o privada, de l’adjudi-
catari de la distinció.

La revocació es durà a terme, prèvia audièn-
cia de la persona interessada, pel mateix proce-
diment previst per a la seva concessió.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga el Decret de 17 de maig de 1978,
publicat en el DOGC núm. 4, de 15 de juny de
1978.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor el dia següent
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de juny de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAN SAURA I LAPORTA

Conseller de Relacions Institucionals
i Participació

ANNEX

La Medalla d’Or de la Generalitat té les carac-
terístiques següents:

A l’anvers hi figuren en semicercle les lletres
“Generalitat de Catalunya” i el símbol de la Ge-
neralitat en relleu.

Al revers hi figuren dibuixades en semicercle
les lletres “Medalla d’Or” i el símbol de la Ge-
neralitat.

A l’espai inferior de la Medalla s’hi grava el
nom i els cognoms de la persona guardonada i
el Decret.

La Medalla és d’or massís de quaranta-nou
mil·límetres de diàmetre i porta un cordó per
ser imposada. El pes total és de quaranta-cinc
grams.

La Medalla d’Or és presentada en el seu cor-
responent estoig juntament amb el botó de so-
lapa que és la rèplica de l’anvers de la Meda-
lla de 17 mil·límetres de diàmetre, també d’or
massís.

(04.166.076)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 10 de juny de 2004, sobre acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Girona referents
a diversos municipis.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 7 d’abril de 2004, va adoptar,
entre altres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb el procediment
establert a l’article 48.1 de la Llei 2/2002, de 14
de març, d’urbanisme, els expedients de sol·-
licitud de construccions i instal·lacions en sòl no
urbanitzable que es detallen a continuació:

Exp.: 2003/006698/G
Sol·licitud per a la instal·lació d’un magatzem

per a gestor de residus, com a ampliació de l’ac-
tivitat existent, al terme municipal de Pont de
Molins, promoguda per Angel Moreno Reches.

Exp.: 2003/009791/G
Sol·licitud per a la instal·lació d’una línia aèria

de mitja tensió de 25 Kv i un nou centre de dis-
tribució anomenat Florensa situat a la carretera
de Masarac, en la zona dels Estanys, al terme
municipal de Sant Climent Sescebes, promogu-
da per Emte Girona, SA.

Denegar, de conformitat amb el procediment
establert a l’article 48.1 de la Llei 2/2002, de 14
de març, d’urbanisme, els expedients de sol·-
licitud de construccions i instal·lacions en sòl no
urbanitzable que es detallen a continuació:

Exp.: 2004/011915/G
Sol·licitud per a la construcció d’un habitat-

ge unifamiliar , al terme municipal de Peralada,
promoguda per Roser Enrich Bonada.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a
la via administrativa, es pot interposar recurs d’al-
çada, 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 administra-
cions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, davant el conseller de Política Territorial
i Obres Públiques, en el termini d’un mes a comp-
tar des de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà desesti-
mat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat
i notificat la resolució expressa i quedarà, ales-
hores, oberta la via contenciosa administrativa.

Els expedients restaran, per a la consulta i la
informació 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, 10 de juny de 2004

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(04.141.130)

EDICTE
de 14 de juny de 2004, sobre acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Girona referents
a diversos municipis.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 7 d’abril de 2004, va adoptar,
entre altres, els acords següents:


