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Modalitat de ciències de la natura i de la sa-
lut; modalitat d’humanitats i ciències socials;
modalitat de tecnologia; modalitat d’arts.

Cicles formatius de formació professional de
grau mitjà: gestió administrativa; equips i instal·-
lacions electrotècniques; mecanització; perru-
queria.

Cicles formatius de formació professional de
grau superior: animació d’activitats físiques i es-
portives; secretariat; administració i finances;
instal·lacions electrotècniques; producció per
mecanització.

A ltres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Vall d’Hebron.

(02.017.157)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució de 30 d’octubre de 2001, per la qual
es disposa el trasllat de domicili de dos instituts
d’educació secundària (DOGC número 3509, de
8.11.2001).

Havent observat una errada al text origi-
nal de la R esolució esmentada, t ramès al
DOGC i publicat al núm. 3509, pàgina 16918,
de 8.11.2001, se’n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 16918, a l’annex, on diu :
“Comarca: A lt Empordà.”,

ha de dir:
“Comarca: Baix Empordà.”.

Barcelona, 1 de febrer de 2002

RAMON FARRÉ I ROURE

Secretari general

(02.017.154)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

DECRET
40/2002, de 5 de febrer, pel qual es modifica el
Decret 48/1994, de 8 de febrer, sobre atribució de
competències relatives al règim sancionador en
matèria de transport ferroviari.

El Decret 48/1994, de 8 de febrer, atribueix
a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya les
facultats d’instrucció dels expedients sanciona-
dors per infraccions de les persones usuàries que
siguin incoats en els termes que preveu l’article
293 del Reglament de la llei d’ordenació dels
transports terrestres, aprovat pel Reial decret
1211/1990, de 28 de setembre, en les línies l’ex-
plotació de les quals té encomanades.

L’article 292 de l’esmentat reglament de la
Llei d’ordenació dels transports terrestres esta-
bleix les prohibicions d’entrada i trànsit de per-
sones i vehicles per les vies fèrries.

L’experiència positiva en l’exercici de la fa-
cultat instructora per part de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya i la conveniència de
reforçar les facultats d’inspecció dels serveis que
té encomanats, fa que es consideri oportú am-
pliar les facultats instructores de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya als expedients san-
cionadors incoats en els termes previstos en l’ar-
ticle 292 de l’esmentat reglament, per incidir
també en el funcionament regular dels serveis.

Per això, a proposta del conseller de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques i d’acord amb
el Govern,

DECRETO:

Article únic
Es modifica l’article 1.1 del Decret 48/1994,

de 8 de febrer, sobre atribució de competènci-
es relatives al règim sancionador en matèria de
transport ferroviari, que queda redactat de la
manera següent:

“1.1 S’atribueixen a Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya les facultats d’instrucció
dels expedients sancionadors per infraccions de
les persones usuàries que siguin incoats en els
termes previstos als articles 292 i 293 del Regla-
ment de la Llei d’ordenació dels transports ter-
restres, aprovat pel Reial decret 1211/90, de 28
de setembre, en les línies l’explotació de les quals
té encomanades.”

D ISPOSICIONS FINALS

Primera
Es faculta la persona titular del Departament

de Política Territorial i Obres Públiques per
dictar les disposicions que calgui per al desple-
gament i l’aplicació del present Decret.

Segona
El present Decret entrarà en vigor el dia se-

güent a la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya..

Barcelona, 5 de febrer de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

FELIP PUIG  I GODES

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

(02.021.023)

DECRET
41/2002, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen
els Estatuts del consorci Port de Mataró.

L’experiència obtinguda durant el temps
transcorregut des que es va crear el consorci
Port de Mataró posa de manifest la convenièn-
cia de modificar els seus Estatuts, per tal de per-
metre una major participació de l’A juntament
de Mataró.

En aquest sentit, sembla convenient augmen-
tar el nombre de vocals designats per l’A junta-
ment de Mataró en el Consell de Govern del
consorci, per tal d’assolir l’objectiu abans expo-
sat.

A proposta del conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Es modifica l’article 8.1.c) dels Estatuts del

consorci Port de Mataró, aprovats i publicats
com annex al Decret 236/1997, de 2 de setem-
bre, pel qual s’aprova la constitució del consorci
Port de Mataró, que queda redactat de la ma-
nera següent:

“c) Vuit vocals, cinc designats per la persona
titular del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques i els tres restants, per l’A jun-
tament de Mataró, entre tècnics i persones amb
vinculació a l’àmbit portuari o empresarial.

”Assistirà també a les reunions un secretari,
amb veu però sense vot.”

D ISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la
seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 5 de febrer de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

FELIP PUIG I GODES

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(02.021.024)

*
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

DECRET
48/2002, de 5 de febrer, pel qual es declara d’uti-
litat pública i d’urgent execució la concentració
parcel·lària de la zona regable del terme muni-
cipal d’A gramunt.

Els agricultors afectats per la conversió en
regadiu de la zona que comprèn el canal Se-
garra - Garrigues, tenint en compte les acu-
sades característiques de gravetat que ofereix
la dispersió parcel·lària de la zona regable del
terme municipal d’Agramunt, han presentat
sol·licitud de concentració al D epartament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa
ha fonamentat la realització d’un estudi sobre
les circumstàncies i les possibilitats tècniques
que concorren en l’esmentada zona. D’aquest
estudi s’ha deduït la conveniència de portar
a terme la concentració parcel·lària per raó
d’utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix
la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i
desenvolupament agrari, a proposta del conse-
ller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d’acord
amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Es declara d’utilitat pública i d’urgent exe-

cució la concentració parcel·lària de la zona
regable del terme municipal d’Agramunt (Ur-
gell).

Article 2
2.1 La zona a concentrar està constituïda,

en principi, pels terrenys situats al terme muni-
cipal d’Agramunt compresos dins els límits de
la zona regable del canal Segarra - Garrigues i
del perímetre següent:

Nord: amb el terme municipal d’Oliola i amb
el límit de la zona regable del canal Segarra -
Garrigues.

Sud: amb els termes municipals de Preixens
i Castellserà i amb el canal d’Urgell.

Est: amb els termes municipals de Preixens,
Oliola, Puigverd d’Agramunt i Tornabous.

Oest: amb els termes municipals d’Artesa de
Segre, Preixens i Castellserà i amb el canal d’Ur-
gell.

2.2 Aquest perímetre quedarà determinat
definitivament un cop realitzades les inclusions,
les rectificacions o les exclusions que, si s’escau,
s’estableixin d’acord amb el que preveuen els
articles 172, 187 i següents de la Llei de refor-
ma i desenvolupament agrari.

Article 3
El Departament d’Agricultura, Ramaderia

i Pesca podrà dictar les disposicions que cal-
guin per a l’execució del que disposa aquest
Decret.

Barcelona, 5 de febrer de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP GRAU I SERIS

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(02.025.102)

DECRET
49/2002, de 5 de febrer, pel qual es declara d’uti-
litat pública i d’urgent execució la concentració
parcel·lària de la zona regable del terme muni-
cipal d’Oliola (zona sud).

Els agricultors afectats per la conversió en re-
gadiu de la zona que comprèn el canal Segarra
- Garrigues, tenint en compte les acusades ca-
racterístiques de gravetat que ofereix la dispersió
parcel·lària de la zona regable del terme muni-
cipal d’Oliola (zona sud), han presentat sol·li-
citud de concentració al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa ha
fonamentat la realització d’un estudi sobre les
circumstàncies i les possibilitats tècniques que
concorren en la zona esmentada. D’aquest es-
tudi s’ha deduït la conveniència de portar a ter-
me la concentració parcel·lària per raó d’utili-
tat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix
la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i des-
envolupament agrari, a proposta del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d’acord amb
el Govern,

DECRETO:

Article 1
Es declara d’utilitat pública i d’urgent execució

la concentració parcel·lària de la zona regable del
terme municipal d’Oliola (zona sud) (Noguera).

Article 2
2.1 La zona a concentrar està constituïda,

en principi, pels terrenys situats al terme muni-
cipal d’Oliola compresos dins els límits del pe-
rímetre següent:

Nord: amb el límit de la zona regable del canal
Segarra - Garrigues.

Sud: amb els termes municipals d’Agramunt
i Puigverd d’Agramunt.

Est: amb els termes municipals d’Agramunt
i Ossó de Sió.

Oest: amb el terme municipal d’Agramunt.
2.2 Aquest perímetre quedarà determinat

definitivament un cop realitzades les inclusions,
les rectificacions o les exclusions que, si s’escau,
s’estableixin d’acord amb el que preveuen els ar-
ticles 172, 187 i següents de la Llei de reforma
i desenvolupament agrari.

Article 3
El Departament d’Agricultura, Ramaderia i

Pesca podrà dictar les disposicions que calguin
per a l’execució del que disposa aquest Decret
i per aquest efecte resta facultat en els termes
que estableix l’article 201 de la Llei de reforma
i desenvolupament agrari.

Barcelona, 5 de febrer de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP GRAU I SERIS

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(02.025.089)

DECRET
50/2002, de 5 de febrer, pel qual es declara d’uti-
litat pública i d’urgent execució la concentració

parcel·lària de la zona regable del terme muni-
cipal de Preixens.

Els agricultors afectats per la conversió en
regadiu de la zona que comprèn el canal Se-
garra - Garrigues, tenint en compte les acu-
sades característiques de gravetat que ofereix
la dispersió parcel·lària de la zona regable del
terme municipal de Preixens, han presentat
sol·licitud de concentració al D epartament
d’A gricultura, R amaderia i Pesca, la qual
cosa ha fonamentat la realització d’un estudi
sobre les circumstàncies i les possibilitats tèc-
niques que concorren en l’esmentada zona.
D ’aquest estudi s’ha deduït la conveniència
de portar a terme la concentració parcel·lària
per raó d’utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix
la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i
desenvolupament agrari, a proposta del conse-
ller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d’acord
amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Es declara d’utilitat pública i d’urgent execu-

ció la concentració parcel·lària de la zona regable
del terme municipal de Preixens (Noguera).

Article 2
2.1 La zona a concentrar està constituïda,

en principi, pels terrenys situats al terme muni-
cipal de Preixens compresos dins els límits de la
zona regable del canal Segarra  -  Garrigues i del
perímetre següent.

Àrea nord:
Nord: amb els termes municipals d’Agramunt

i Artesa de Segre i amb el límit de la zona regable
del canal Segarra - Garrigues.

Sud: amb el canal d’Urgell i la sèquia Gran
del mateix canal.

Est: amb el terme municipal d’Agramunt.
Oest: amb els termes municipals d’Agramunt

i Foradada i amb el límit de la zona regable del
canal Segarra - Garrigues.

Àrea sud:
Nord: amb el canal d’Urgell i amb el límit de

la zona regable del canal Segarra - Garrigues.
Sud: amb el terme municipal d’Agramunt.
Est: amb el terme municipal d’Agramunt.
Oest: amb el terme municipal de Montgai.
2.2 Aquest perímetre quedarà determinat

definitivament un cop realitzades les inclusions,
les rectificacions o les exclusions que, si s’escau,
s’estableixin d’acord amb el que preveuen els
articles 172, 187 i següents de la Llei de refor-
ma i desenvolupament agrari.

Article 3
El Departament d’Agricultura, Ramaderia i

Pesca podrà dictar les disposicions que calguin
per a l’execució del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 5 de febrer de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP GRAU I SERIS

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(02.025.062)


