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col·laboració en els projectes de recerca institu-
cionals per a alumnes de llicenciatura i postgra-
duats, i en dates 3 i 5 de desembre de 2002, el
director de l’INEFC va resoldre concedir un
total de divuit ajuts a la recerca per a la col·la-
boració en els projectes institucionals d’acord
amb la convocatòria abans esmentada (codi B1,
de l’annex 2 de la convocatòria).

Els premis per treballs de recerca pretenen
premiar l’esforç dels alumnes de llicenciatura i
postgraduats que hagin dut a terme, tutelats pels
professors, un treball de recerca. L’objectiu és
promoure l’esperit de recerca en el camp de
l’educació física i l’esport, i fomentar la difusió
de les investigacions que es fan al centre.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre,

RESOLC:

Article 1
Convocar concurs per a la concessió dels pre-

mis per a l’exposició de treballs de recerca en el
camp de l’educació física i l’esport corresponents
al curs acadèmic 2002-2003.

Article 2
Aprovar les bases que hauran de regir la con-

vocatòria esmentada, les quals es contenen en
l’annex d’aquesta Resolució.

Article 3
La concessió dels premis, per un import global

màxim de 606 euros, s’imputarà a la posició pres-
supostària D/480000100/0000 del pressupost de
l’INEFC de l’any 2004.

Article 4
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix

la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el secretari general del conse-
ller en cap en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 28 de setembre de 2004

ANDREU CAMPS I POVILL

Director

ANNEX

Bases

—1 Objecte
Els premis per a l’exposició de treballs de

recerca en el camp de l’educació física i l’esport,
corresponents a la convocatòria d’ajuts per a la
col·laboració en els projectes de recerca institu-
cionals per a alumnes de llicenciatura i postgra-
duats, es concediran a les millors exposicions de
treballs de recerca finalitzats en el curs 2002-
2003.

—2 Destinataris
Els candidats a l’obtenció dels premis han de

ser alguns dels beneficiaris que hagin obtingut
algun dels ajuts previstos amb el codi B1 a l’an-
nex 2 de la Resolució del director de l’INEFC
CLT/323/2002, de 30 d’octubre (bases i convo-
catòria d’ajuts per a la participació en projectes

institucionals d’investigació i recerca per a alum-
nes de llicenciatura i postgraduats en el centre
de Barcelona). Els aspirants hauran d’haver
presentat dins del termini establert la memòria
final del treball de recerca, i realitzat durant l’any
2004 l’exposició del treball de recerca davant la
Junta de Recerca, en sessió pública convocada
a l’efecte.

—3 Premis i quantia
Es concediran dos premis, un per als alum-

nes de llicenciatura i un altre per als alumnes de
tercer cicle. L’import de cada premi serà de 303
euros, a satisfer en espècie, distribuïts de la for-
ma següent:

Adquisició de material esportiu per valor de
92 euros.

Adquisició de material bibliogràfic per valor
de 211 euros.

Els interessats hauran de sol·licitar per escrit
al Negociat de Recerca el material a adquirir
abans del dia 5 de novembre de 2004, ja que serà
l’INEFC qui s’encarregarà de gestionar la co-
manda i abonar-la als proveïdors. Transcorre-
gut el termini abans esmentat sense constància
de la sol·licitud per part de la persona interes-
sada, es considerarà que els beneficiari renun-
cia al premi.

—4 Presentació de sol·licituds
Els candidats hauran de presentar la sol·-

licitud en el Registre general de l’INEFC, o bé
per qualsevol dels procediments establerts en la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, segons el model
normalitzat que facilita el Negociat de Recer-
ca. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada
d’un resum del treball de recerca d’una exten-
sió no superior a un full DIN A4.

El termini de presentació de la sol·licitud serà
de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà
al de la publicació al DOGC.

—5 Avaluació de les sol·licituds
L’avaluació de les sol·licituds correspon a la

Comissió de Recerca del centre de Barcelona
de l’INEFC. La Comissió de Recerca resoldrà
qualsevol incidència que es pugui produir en
qualsevol fase del procediment.

—6 Atorgament dels premis i publicitat
El director de l’INEFC, a proposta de la

Comissió de Recerca, resoldrà l’atorgament dels
premis i ho notificarà als interessats mitjançant
la publicació de la resolució en el tauler d’anun-
cis del centre de Barcelona de l’INEFC. Con-
tra l’esmentada resolució es podrà interposar
recurs d’alçada davant el secretari general del
conseller en cap, en el termini d’un mes a comp-
tar des de l’endemà de la data de publicació,
sense perjudici d’utilitzar qualsevol altre recurs
que es consideri convenient.

(04.272.040)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 21 de setembre de 2004, sobre acords de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona re-
ferents als municipis de Ventalló, Sant Feliu de
Guíxols, Girona, Roses, Sant Gregori i Isòvol.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 28 de juliol de 2004, va
adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp. 2004/013559/G
Modificació del Pla especial Ultònia al terme
municipal de Girona

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

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla especial Ultònia, promoguda per Sud-est,
SL, i tramesa per l’Ajuntament de Girona.

—2 Publicar aquest acord en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’ar-
ticle 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’ur-
banisme. L’expedient restarà als efectes de la
consulta i la informació, que preveu l’article 101
de la Llei esmentada, al Servei Territorial d’Ur-
banisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, 2,
planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats.

Exp. 2003/007955/G
Modificació del Pla general a la UA-2 d’All, al
terme municipal de Isòvol

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

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla general a la UA-2 d’All, promoguda i tra-
mesa per l’Ajuntament d’Isòvol.

—2 Publicar aquest acord al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l’article
100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanis-
me. L’expedient restarà als efectes de la consulta
i la informació, que preveu l’article 101 de la Llei
esmentada, al Servei Territorial d’Urbanisme de
Girona, carrer Cristòfol Grober, 2, planta pri-
mera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp. 2004/013542/G
Modificació núm. 49 del Pla general al terme
municipal de Roses

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
núm. 49 del Pla general, promoguda i tramesa
per l’Ajuntament de Roses.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de
la consulta i la informació, que preveu l’article
101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Gro-
ber, 2, planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.
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Exp. 2004/013687/G
Modificació del Pla general que afecta l’article
98, zona industrial urbana clau 15, de la norma-
tiva urbanística, al terme municipal de Sant Feliu
de Guíxols

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

—1 Denegar l’aprovació definitiva de la mo-
dificació de Pla general que afecta l’article 48,
zona industrial urbana, clau 15, de la Normativa
urbanística, promoguda i tramesa per l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Guíxols, i publicar aquest
acord al DOGC.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp. 2003/010469/G
Pla especial mas la Casassa al terme municipal
de Sant Gregori

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial
mas la Casassa, promogut pel senyor Jesús A.
González Díaz i tramès per l’Ajuntament de
Sant Gregori.

—2 Publicar aquest acord al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l’article
100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanis-
me. L’expedient restarà als efectes de la consulta
i la informació, que preveu l’article 101 de la Llei
esmentada, al Servei Territorial d’Urbanisme de
Girona, carrer Cristòfol Grober, 2, planta pri-
mera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats.

Exp. 2004/013600/G
Modificació de les Normes subsidiàries A/04, al
terme municipal de Ventalló

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

—1 Aprovar definitivament la modificació de
les Normes subsidiàries A/04, promoguda i tra-
mesa per l’Ajuntament de Ventalló.

—2 Publicar aquest acord al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l’article
100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanis-
me. L’expedient restarà als efectes de la consulta
i la informació, que preveu l’article 101 de la Llei
esmentada, al Servei Territorial d’Urbanisme de
Girona, carrer Cristòfol Grober, 2, planta pri-
mera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

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 Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya. El recurs s’entendrà desestimat
si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i no-
tificat la resolució expressa i quedarà aleshores
oberta la via contenciosa administrativa.

Girona, 21 de setembre de 2004

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(04.265.115)

EDICTE
de 27 de setembre de 2004, sobre acords de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona re-
ferents a diversos municipis.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 28 de juliol de 2004, va
adoptar, entre altres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb el procediment
que estableix 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.: 2004/011660/G
Sol·licitud d’instal·lació d’una granja escola

al paratge Garriga de Dalt, al terme municipal
de Cabanes, promoguda per Ramon Sala Sa-
guer.

Exp.: 2003/010767/G
Sol·licitud per a la construcció de dues llars

adaptades a la finca mas Casadevall, a la zona
del barri Casals de Serinyà, al terme municipal
de Serinyà, promoguda per Fundació de Pares
de Psicòtics i Autistes.

Exp.: 2003/010287/G
Sol·licitud per a una activitat de monodipòsit

controlat de terres i runes per a la restauració
de l’antiga pedrera Albons II, al terme muni-
cipal d’Albons, promoguda per Dídac Gimenez
Espinosa.

Exp.: 2004/010919/G
Sol·licitud per a la modificació del projecte de

casa de colònies al mas Llop, al terme munici-
pal de Caldes de Malavella, promoguda per
Foursp Caldes, SL.

Denegar, de conformitat amb el procediment
que estableix 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.: 2004/13638/G
Sol·licitud de legalització d’una activitat des-

tinada a la construcció d’obra pública, al terme
municipal de la Tallada d’Empordà, promoguda
per Rubau Tarrés, SA.

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 de l’endemà de la publicació d’aquest

Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya. El recurs s’entendrà desestimat si passen
tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat la
resolució expressa i quedarà, aleshores, 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, 27 de setembre de 2004

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(04.268.010)

EDICTE
de 27 de setembre de 2004, sobre acords de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona re-
ferents a diversos municipis.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 28 de juliol de 2004, va
adoptar, entre altres, els acords següents:

Denegar, de conformitat amb els articles 127
i 128 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juli-
ol, i d’acord amb el que estableix la disposició
transitòria sisena de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme, i segons el procediment que asse-
nyala l’article 44 del Reglament de gestió urba-
nística, els expedients de sol·licitud d’autoritza-
ció de llicència d’obres en sòl no urbanitzable
que es detallen a continuació:

Exp. 2004/013230/G
Sol·licitud de legalització d’unes edificacions

auxiliars al mas El Brugatà, al terme municipal
de Biure, promoguda per Francisco Javier Es-
colar Herrada.

Exp. 2004/013497/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 247
del polígon 3 de Lluena, al terme municipal de
Saus, promoguda per Jorge Adrian Sans.

Exp. 2004/012351/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar a cal Germà, al ter-
me municipal de Porqueres, promoguda per
Carles Duran Peraferrer.

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 ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu 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 comptar des de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya. El recurs s’entendrà des-
estimat si passen tres mesos sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa i quedarà,
aleshores, oberta la via contenciosa adminis-
trativa.

Els expedients restaran, per a la consulta i la
informació que preveu l’article 101 de la Llei 2/


