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pacitat i garantia de proveïment a la població
d’aquest municipi.
3r. Aquestes poblacions en els darrers anys
han viscut un fort augment de la demanda d’aigua potable com a conseqüència de la transformació d’habitatges de segona residència en
habitatge habitual. Aquest fet ha comportat que
el proveïment d’aigua que es presta a través de
les fonts pròpies sigui insuficient, problema
agreujat en la temporada estival.
Com a resultat d’aquestes circumstàncies, es
produeixen situacions molt delicades, com s’ha
dit, pel que fa al subministrament d’aigua, la qual
cosa comporta la necessitat d’establir mesures
extraordinàries de limitació del consum, especialment en aquells mesos de l’any en què es produeix un augment significatiu de la demanda
d’aigua. A fi i efecte de solucionar aquestes situacions, esdevé necessari executar de manera
urgent les obres d’aquest projecte, que tenen un
termini d’execució previst de quinze mesos.
4t. La declaració d’urgència demanada i la
consegüent expropiació dels béns i drets afectats per les obres, permetrà dur a terme la contractació de les obres compreses en el Projecte de referència, la realització de les quals cal
executar de forma immediata.
D’altra banda, consta a l’expedient escrit del
gerent d’ATLL en el qual fa constar que aquesta
empresa pública té consignada en el pressupost
d’inversions del present any una dotació suficient per fer front al pagament de les indemnitzacions a satisfer als propietaris i titulars dels
béns i drets afectats per l’execució de les obres
previstes en el projecte esmentat.
Per tots els motius exposats, resulta doncs
aconsellable, a fi de poder començar les obres
al més aviat possible, aplicar el procediment
excepcional per a l’ocupació dels béns i drets
afectats que preveu l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, atès que es donen els requisits i condicionaments exigits per l’article 56.1
del Reglament d’expropiació forçosa, de 26
d’abril de 1957.
A proposta del conseller de Medi Ambient,
i d’acord amb l’article 4.2.c) del Decret 26/2002,
de 5 de febrer, la Comissió de Govern per a
Assumptes Econòmics acorda:
A l’efecte d’aplicació del procediment que
regulen els articles 52 de la Llei d’expropiació
forçosa de 16 de desembre de 1954 i 56 del seu
Reglament, es declara la urgència de l’ocupació dels béns i els drets afectats pel Projecte constructiu d’abastament als municipis de Caldes de
Montbui, Sentmenat, Santa Eulàlia de Ronçana
i Bigues i Riells.
(02.289.161)

JUNTA DE RESIDUS
RESOLUCIÓ
MAB/3180/2002, de 24 d’octubre, per la qual
s’amplia el termini per a la presentació de sol·licituds a la convocatòria d’ajuts per a l’assessorament tècnic per a la correcta gestió i control de
les dejeccions ramaderes.
Al DOGC núm. 3683, pàg. 13344, de 23.7.2002,
es va publicar la Resolució MAB/2093/2002, de

12 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a l’assessorament tècnic per
a la correcta gestió i control de les dejeccions
ramaderes. Aquesta Resolució preveu fomentar
i garantir la correcta gestió de les dejeccions en
la comunitat autònoma de Catalunya, i la protecció i millora del medi ambient.
D’acord amb el punt 2 de la Resolució esmentada, el segon termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2002.
Vist que es preveu que el termini fixat inicialment pugui ser insuficient, atès el gran nombre d’explotacions ramaderes existents a Catalunya, es considera oportú ampliar el segon
termini de presentació de sol·licituds.

CORRECCIÓ D’ERRADA
al Decret 189/2002, de 25 de juny, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics
a les universitats públiques per al curs 2002-2003
(DOGC núm. 3675, pàg. 12652, d’11.7.2002).
Havent observat una errada al text original
del Decret esmentat, tramès al DOGC i publicat al núm. 3675, pàg. 12652, d’11.7.2002, se’n
detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 12652, al punt 6.2.2 de l’annex, on
diu:
“6.2.2 Per assignatures soltes: 197,82 euros.”;
ha de dir:
“6.2.2 Per assignatures soltes: 124,53 euros.”.

Per tot això,

Barcelona, 22 d’octubre de 2002

RESOLC:

JOSEP GRIFOLL I GUASCH
Secretari general

Ampliar el segon termini de presentació de
les sol·licituds d’ajuts de la Resolució MAB/
2093/2002, de 12 de juliol (DOGC núm. 3683,
pàg. 13344, de 23.7.2002), fins al 30 de novembre de 2002, inclòs.
Barcelona 24 d’octubre de 2002
RAMON TELLA I RIBES
Gerent
(02.297.077)

*

(02.210.090)

*
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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA I INTERIOR
DECRET
272/2002, de 5 de novembre, de cessament del
senyor Jaume Amat i Reyero com a secretari general del Departament de Justícia.
Atès el que disposen els articles 71.g) de la
Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del
President i del Consell Executiu de la Generalitat, i 12.e) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Justícia i
Interior, i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article únic
El senyor Jaume Amat i Reyero cessa com a
secretari general del Departament de Justícia
perquè passa a ocupar un altre càrrec.
Barcelona, 5 de novembre de 2002
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ
Consellera de Justícia i Interior
(02.308.143)

ma de lliure designació, del lloc de responsable
de Projectes i Organització de la Secretaria
General del Departament d’Interior (convocatòria de provisió núm. IT/013/02, DOGC núm.
3706, de 26.8.2002);
Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria;
Atesos el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió de
llocs de treball i promoció professional dels
funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;
Atesa la proposta del secretari general del
Departament d’Interior;
En ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,
RESOLC:
Destinar el senyor Valentí Sala i Rostes al lloc
de responsable de Projectes i Organització de
la Secretaria General del Departament d’Interior.

DECRET
273/2002, de 5 de novembre, de nomenament del
senyor Jaume Amat i Reyero com a secretari
general del Departament de Justícia i Interior.

Barcelona, 21 d’octubre de 2002

Atès el que disposen els articles 71.g) de la
Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del
President i del Consell Executiu de la Generalitat, i 12.e) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Justícia i
Interior, i d’acord amb el Govern,

(02.294.141)

DECRETO:

Atesa la Resolució INT/2299/2002, de 17 de
juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de secretari/
ària del/de la director/a general de Seguretat
Ciutadana del Departament d’Interior (convocatòria de provisió núm. IT/012/02, DOGC núm.
3698, de 13.8.2002);

Article únic
Nomenar el senyor Jaume Amat i Reyero
secretari general del Departament de Justícia i
Interior, amb els drets i els deures inherents al
càrrec.

XAVIER POMÉS I ABELLA
Conseller d’Interior

RESOLUCIÓ
INT/3176/2002, de 21 d’octubre, per la qual es
destina la senyora Rosa Castellet i Corominas al
lloc de secretària del director general de Seguretat
Ciutadana.

Barcelona, 5 de novembre de 2002

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria;

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

Atesos el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió de
llocs de treball i promoció professional dels
funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ
Consellera de Justícia i Interior
(02.308.144)

RESOLUCIÓ
INT/3175/2002, de 21 d’octubre, per la qual es
destina el senyor Valentí Sala i Rostes al lloc de
responsable de Projectes i Organització de la Secretaria General del Departament d’Interior.
Atesa la Resolució INT/2371/2002, de 24 de
juliol, de convocatòria per a la provisió, pel siste-

Atesa la proposta del director general de
Seguretat Ciutadana del Departament d’Interior;
En ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,

RESOLC:
Destinar la senyora Rosa Castellet i Corominas al lloc de secretària del director general
de Seguretat Ciutadana del Departament d’Interior.
Barcelona, 21 d’octubre de 2002
XAVIER POMÉS I ABELLA
Conseller d’Interior
(02.294.166)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució de 25 de setembre de 2002, de cessament i nomenament de membres de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Tarragona
(DOGC núm. 3740, pàg. 18062, de 15.10.2002).
Havent observat una errada en la publicació
de la Resolució esmentada, al DOGC núm.
3740, pàg. 18062, de 15.10.2002, se’n detalla
l’oportuna correcció:
A la pàgina 18062, al títol, on diu:
“JUS/2911/2002, de 25 de setembre”,
ha de dir:
“JUS/2916/2002, de 25 de setembre”.
Barcelona, 4 de novembre de 2002
ROSA PÉREZ I ROBLES
Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC en funcions
(02.308.088)

*

