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D EPA RTA MENT
D E CU LTU RA
D ISPO SICIÓ

FINA L

S’autoritza la consellera d’E nsenyament per
a l’execució i el desenvolupament del que disposa aquest D ecret.
Barcelona, 15 de maig de 2000
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
C A R ME -L A U R A G IL I M IR Ó
Consellera d’E nsenyament
A NNE X
D E LE G A CIÓ TE R R ITO R IA L D E BA R CE LO NA II

( CO MA R Q U E S)
Com arca: Barcelonès.
Institut d’educació secundària, amb número
de codi 08059329, ubicat al c. de Jacint Verdaguer/av. de Santa Coloma de G ramenet, de
Santa Coloma de G ramenet, per fusió de l’IE S
La Salzareda, amb número de codi 08041386, i
de l’IE S Can Peixauet, amb número de codi
08053066, de Santa Coloma de G ramenet.
Com arca: Vallès O riental.
Institut d’educació secundària, amb número
de codi 08054401, ubicat al c. de Penyafort, s/n,
de Cardedeu, per desdoblament de l’IES Arquitecte Manuel R aspall, amb número de codi
08036391, de Cardedeu.
D E LE G A CIÓ TE R R ITO R IA L
D E L VA LLÈ S O CCID E NTA L

Com arca: Vallès O ccidental.
Institut d’educació secundària, amb número
de codi 08054873, ubicat a l’av. de R agull, s/n,
de Sant Cugat del Vallès, per desdoblament de
l’IES A ngeleta Ferrer i Sensat, amb número de
codi 08046670, de Sant Cugat del Vallès.
(00.126.099)

RESOLU CIÓ
de 8 de m aig de 2000, d’autoritz ació d’obertura
de l’escola de dansa de titularitat privada B ots,
de Sabadell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a
la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel promotor de l’escola
de dansa de titularitat privada Bots, de Sabadell,
en petició d’autorització d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu; el
D ecret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, i el D ecret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

—2 Els efectes acadèmics i administratius d’aquesta Resolució es consideren des de l’inici del curs
1999-00.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de
centres docents.
Contra aquesta R esolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa A dministrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al D O G C, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
A ixí mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DO G C, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

D ECRET
172/2000, de 15 de m aig, pel qual es deroga el
D ecret 237/1998, de 8 de setem bre, sobre m esures de foment de l’oferta cinematogràfica doblada
i subtitulada en llengua catalana.
E l D ecret 237/1998, de 8 de setembre, sobre
mesures de foment de l’oferta cinematogràfica
doblada i subtitulada en llengua catalana, tenia
per objectiu provocar un canvi substancial, pel
que fa a la llengua, en el mercat cinematogràfic de Catalunya i de garantir, d’acord amb la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, una
presència significativa de la llengua catalana en
l’oferta cinematogràfica.
Les companyies distribuïdores multinacionals
han assumit el compromís públic d’iniciar el doblatge de pel·lícules al català i faran una distribució de les versions catalanes amb un nombre
significatiu de còpies, fet que ha de permetre
avançar de manera progressiva en la consecució dels objectius de la Llei de política lingüística.
Per això, a proposta del conseller de Cultura i d’acord amb el G overn,
D E CR E TO :

Sabadell, 8 de maig de 2000
P. D . (Resolució

de 6.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

J O R D I B A SIA NA I O BR A D O R S
D elegat territorial del Vallès O ccidental

A rticle únic
Es deroga el D ecret 237/1998, de 8 de setembre, sobre mesures de foment de l’oferta cinematogràfica doblada i subtitulada en llengua
catalana, modificat pels decrets 54/1999, de 9 de
març i 201/1999, de 27 de juliol.

A NNE X
CO MA R CA D E L VA LLÈ S O CCID E NTA L

D elegació territorial: Vallès O ccidental.
M unicipi: Sabadell.
L ocalitat: Sabadell.
N úm . de codi: 08059366.
D enom inació: Bots.
A dreça: c. Vilarrubias, 54-58.
Titular: M. G . Bots, SL.
N IF: B60925583.
A utorització d’obertura de l’escola de dansa Bots amb una capacitat simultània per a 30
llocs escolars.

D ISPO SICIÓ

FINA L

A quest D ecret entrarà en vigor el dia que es
publiqui en el D iari O ficial de la G eneralitat de
Catalunya.
Barcelona, 15 de maig de 2000
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
J O R D I V ILA JO A NA I R O VIR A
Conseller de Cultura
(00.133.043)

(00.123.066)

*
RESOLU CIÓ
de 10 de m aig de 2000, per la qual es dóna publicitat a l’A cord del Govern de la Generalitat de
Catalunya de 2 de m aig de 2000, de declaració
de bé cultural d’interès nacional, en la categoria
de monument històric, a favor de la Torre de Can
M ario, a Palafrugell (B aix E m pordà), i de delim itació del seu entorn de protecció.

R E SO LC :

Atès que en data 2 de maig de 2000 el Govern
de la G eneralitat de Catalunya va declarar la
Torre de Can Mario, a Palafrugell (Baix E mpordà), com a bé cultural d’interès nacional en
la categoria de monument històric, i va delimitar
el seu entorn de protecció;

—1 A utoritzar l’obertura de l’escola de dansa
Bots, de Sabadell, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta R esolució.

D ’acord amb el que estableix l’article 12 de
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,

D iari O ficial de la G eneralitat de Catalunya

R E SO LC:
Q ue es publiqui íntegrament al D O G C
l’A cord del G overn de 2 de maig de 2000, de
declaració de la Torre de Can Mario, a Palafrugell
(Baix E mpordà), com a bé cultural d’interès
nacional en la categoria de monument històric i
de delimitació del seu entorn de protecció.
Barcelona, 10 de maig de 2000

Núm. 3146 – 24.5.2000

A l’extrem superior hi ha un casquet de forma cònica amb un penell ornamentat amb l’emblema comercial de l’antiga empresa.
É s una obra plena de singularitat tècnica,
espacial, volumètrica i estilística amb caràcter
únic en el context del patrimoni cultural de
Catalunya, essent una excel·lent mostra de l’arquitectura de ferro, extrem al qual cal afegir el
seu valor de fita urbana i referència visual dins
la població de Palafrugell.

J O R D I V ILA JO A NA I R O VIR A
Conseller de Cultura
A NNE X 2
A CO R D
de 2 de m aig de 2000, del G overn de la G eneralitat, de declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de m onum ent històric, a
favor de la Torre de Can M ario, a Palafrugell
(Baix Empordà), i de delimitació del seu entorn
de protecció.

Justificació de l’entorn de protecció
La delimitació de l’entorn de protecció de la
Torre de Can Mario, de Palafrugell, s’ha definit
seguint criteris visuals, ambientals i paisatgístics.

Per la Resolució de 3 d’agost de 1999 (DOGC
de 15.9.1999) es va incoar expedient de declaració de bé cultural d’interès nacional, en la
categoria de monument històric, a favor de la
Torre de Can Mario, a Palafrugell, i de delimitació del seu entorn de protecció.
A tès que s’han complert tots els tràmits preceptius en la instrucció d’aquest expedient,
d’acord amb el que estableixen els articles 8 i
següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català;
Vistos els informes favorables del Consell
Assessor del Patrimoni Cultural Català i de l’Institut d’E studis Catalans;
Vistes les al·legacions presentades i atès que
aquestes han estat estudiades i contestades;
A proposta del conseller de Cultura, el G overn acorda:
—1 Declarar bé cultural d’interès nacional, en
la categoria de monument històric, la Torre de
Can Mario, a Palafrugell (Baix E mpordà), segons la descripció i ubicació que consten en l’annex 1.
—2 Delimitar l’entorn de protecció de la Torre
de Can Mario, de conformitat amb el plànol que
es publica amb aquest A cord i en base a la justificació que consta en l’annex 2.
A NNE X 1
D escripció i ubicació
La Torre-dipòsit de Can Mario és una edificació singular d’estructura de ferro projectada
per l’arquitecte General Guitart i Lostalo, construïda entre 1904 i 1905 amb les funcions de
dipòsit regulador de la pressió de l’aigua. E stà
situada en l’espai central de l’antiga fàbrica de
suro, al nucli urbà de Palafrugell.
E stà formada per una estructura metàl·lica
helicoïdal col·locada sobre una base cilíndrica
d’obra de pedra, on hi ha la porta d’accés a l’escala que hi ha a l’interior de l’entramat de ferro i dóna accés a la part superior on hi ha un
dipòsit d’aigua també cilíndric, que té una barana de forja a la part superior. La torre continua pujant fins a un segon nivell que constitueix un lloc de guaita de dimensions menors i amb
una barana similar a l’anterior.

(00.124.100)
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L’àmbit de l’entorn de protecció ocupa un
sector molt unitari de l’illa urbana i està delimitat
pels carrers Pi i Margall, Begur, Garriga, la part
posterior de les parcel·les dels edificis del carrer Pagés i Morata i el límit de la parcel·la corresponent a la finca de l’antiga caserna de la
guàrdia civil.
A quest àmbit de l’entorn de protecció complementa visualment l’edificació de la Torre de
Can Mario i permet assegurar el control d’un
tractament urbanístic adequat a les característiques pròpies i singulars de la torre. És un sector
que actua de complement de la torre i fa d’enllaç amb la resta de la trama urbana edificada,
la qual cosa ajudarà a mantenir el perfil o silueta pròpia de la torre protegida, que es pot contemplar des de les seves visuals perimetrals
exteriors.
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D EPA RTA MENT
D E POLÍTICA TERRITORIA L
I OBRES PÚ BLIQU ES
D ECRET
173/2000, de 15 de m aig, de m odificació del D ecret 177/1987, de 19 de m aig, pel qual es despleguen la planificació i la coordinació d’àm bit regional previstes a la L lei 7/1987, de 4 d’abril.

J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya

La Llei 7/1987, de 4 d’abril, estableix i regula les actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d’influència directa. E n
concret, preveu, entre altres aspectes, l’elaboració d’un pla territorial parcial per part d’una
comissió formada per representants de la G eneralitat de Catalunya i dels ens locals.

(00.124.039)

En concret, el Decret 177/1987, de 19 de maig,
de desplegament de la Llei 7/1987, de 4 d’abril,
estableix la composició de la Comissió d’O rdenació Territorial Metropolitana de Barcelona,
a la qual correspon formular el projecte de Pla
territorial parcial, atenent el seu àmbit territorial.

A tès que el G overn de la G eneralitat de Catalunya, en la sessió de 2 de maig de 2000, va
adoptar l’A cord de declarar urgent l’ocupació
dels béns afectats d’expropiació pel projecte MB-99133.2, “Millora local. Variant puntual. Millora de revolts. Carretera B-224, PK 6,160 al
6,360. Tram: Piera”,

L’article 22.1.a) de l’esmentat Decret, segons
redacció donada pel D ecret 177/1995, de 13 de
juny, determina que la Comissió d’O rdenació
Territorial Metropolitana de Barcelona, presidida pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, estarà integrada per onze representants de l’A dministració de la G eneralitat, entre els qual s’inclou de manera expressa el director general d’Urbanisme i el director general de
Planificació i A cció Territorial, actualment, director general d’A ctuacions Concertades, A rquitectura i H abitatge.
En aquests moments, s’ha plantejat la necessitat d’adaptar la composició d’aquesta Comissió
per tal d’ajustar-la a la nova estructura del D epartament de Política Territorial i O bres Públiques, definida en els decrets 3/2000 i 4/2000, de
10 de gener, de creació, respectivament, de la
Secretaria per a les A ctuacions Concertades,
l’U rbanisme i l’H abitatge i del Programa per al
planejament territorial, amb funcions en matèria
de concertació i d’ordenació territorial.
Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d’acord amb
el G overn,
D E CR E TO :
A rticle únic
E s modifica l’article 22.1.a) del D ecret 177/
1987, de 19 de maig, segons redacció donada pel
D ecret 177/1995, de 13 de juny, que queda redactat de la manera següent:
“O nze representants de l’A dministració de
la Generalitat, inclòs el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, designats pels Departaments de la G eneralitat que determini el G overn.”
D ISPO SICIO NS FINA LS
—1 S’autoritza el conseller de Política Territorial i O bres Públiques perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament, l’execució i el compliment d’aquest D ecret.
—2 Aquest Decret entrarà en vigor a l’endemà
de la seva publicació al D O G C.
Barcelona, 15 de maig de 2000

P E R E M A CIA S I A R A U
Conseller de Política Territorial
i O bres Públiques

tar l’A cord de declarar urgent l’ocupació dels
béns afectats d’expropiació pel projecte A -B98080C1, “Millora local. R otonda a la N-152 a
la Gleva. Carretera N-152. PK 76,645. Tram: les
Masies de Voltregà”,
R E SO LC :

RESOLU CIÓ
de 8 de m aig de 2000, per la qual es fa públic
l’A cord del G overn de 2 de m aig de 2000 en m atèria d’expropiació (projecte M -B -99133.2).

R E SO LC:
E s fa públic l’A cord del G overn adoptat el 2
de maig de 2000, sobre la declaració com a urgent, a l’efecte de l’aplicació del procediment
que regulen els articles 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i 56 i
següents del seu R eglament d’aplicació, de 27
d’abril de 1957, de l’ocupació dels béns afectats
d’expropiació pel projecte M-B-99133.2, “Millora local. Variant puntual. Millora de revolts.
Carretera B-224, PK 6,160 al 6,360. Tram: Piera”,
aprovat el 25 de febrer de 2000 per la D irecció
G eneral de Carreteres.
Contra aquest A cord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, davant el G overn, en el termini d’un mes
comptador de l’endemà de la notificació o publicació en el D O G C, o bé es pot interposar
recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb el que preveu l’article 116 de la Llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa A dministrativa del Tribunal Superior de Justícia,
en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà de la notificació o publicació en el
D O G C, sens perjudici que s’hi pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
Barcelona, 8 de maig de 2000
J O SE P A . G R A U I R E INÉ S
Secretari general

E s fa públic l’A cord del G overn adoptat el 2
de maig de 2000, sobre la declaració com a urgent, a l’efecte de l’aplicació del procediment
que regulen els articles 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i 56 i
següents del seu R eglament d’aplicació, de 27
d’abril de 1957, de l’ocupació dels béns afectats
d’expropiació pel projecte A -B-98080C1, “Millora local. R otonda a la N-152 a la G leva. Carretera N-152, PK 76,645. Tram: les Masies de
Voltregà”, aprovat el 23 de febrer de 2000 per
la D irecció G eneral de Carreteres.
Contra aquest A cord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, davant el G overn, en el termini d’un mes
comptador de l’endemà de la notificació o publicació en el D O G C, o bé es pot interposar
recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb el que preveuen l’article 116 de la Llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa A dministrativa del Tribunal Superior de Justícia,
en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà de la notificació o publicació en el
D O G C, sens perjudici que s’hi pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
Barcelona, 8 de maig de 2000
J O SE P A . G R A U I R E INÉ S
Secretari general
(00.125.056)

RESOLU CIÓ
de 8 de m aig de 2000, per la qual es fa públic
l’A cord del G overn de 2 de m aig de 2000 en m atèria d’expropiació (projecte M -G -99010).
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de 2 de maig de 2000, va adoptar l’A cord de declarar urgent l’ocupació dels
béns afectats d’expropiació pel projecte M-G 99010, “Millora local. Millora de nus. Carril gir
a l’esquerra a la C-152. Bosc de Tosca. Carretera C-152, PK 46,745. Tram: les Preses”,

(00.125.043)
R E SO LC :
RESOLU CIÓ
de 8 de m aig de 2000, per la qual es fa públic
l’A cord del G overn de 2 de m aig de 2000 en m atèria d’expropiació (projecte A -B -98080C1).
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de 2 de maig de 2000, va adop-

E s fa públic l’A cord del G overn adoptat el 2
de maig de 2000, sobre la declaració com a urgent, a l’efecte de l’aplicació del procediment
que regulen els articles 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i 56 i
següents del seu R eglament d’aplicació, de 27
d’abril de 1957, de l’ocupació dels béns afectats

