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SERVEIS TERRITORIALS

AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: el Prat de Llobregat.
Denominació: IES Doctor Trueta.
Codi de centre: 08053303.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Conducció d’activitats fisicoesporti-
ves en el medi natural.

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE

Comarca: Baix Ebre
Municipi: Tortosa.
Denominació: IES Joaquin Bau.
Codi de centre: 43004438.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Cuina.

Comarca: Montsià
Municipi: Amposta.
Denominació: IES Ramon Berenguer IV.
Codi de centre: 43000329.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Atenció sociosanitària.
CFPS: Educació infantil.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Comarca: Segarra
Municipi: Cervera.
Denominació: IES La Segarra.
Codi de centre: 25005685.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Atenció sociosanitària.

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Sabadell.
Denominació: IES de Sabadell.
Codi de centre: 08044624.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: Administració de sistemes informàtics.

(05.178.023)
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DEPARTAMENT
DE CULTURA

DECRET
147/2005, de 12 de juliol, de modificació del De-
cret 72/1995, de 7 de març, pel qual es creen els
Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

El Decret 72/1995, de 7 de març, modificat pel
Decret 176/1998, de 8 de juliol, i pel Decret 122/
2003, de 13 de maig, regula els Premis Nacionals
de Cultura.

Per tal d’adaptar aquesta regulació a la diver-
sitat de manifestacions que caracteritzen la re-
alitat cultural i per tal d’impulsar la consolida-
ció i el reconeixement de diferents àmbits de la
creació artística, es considera oportú modificar
la relació de Premis Nacionals de Cultura inclo-
ent diferents categories que, per la seva rellevàn-
cia i identitat, mereixen un premi nacional es-
pecífic: Premi Nacional de Circ, Premi Nacional
de Pensament i Cultura Científica, Premi Na-
cional d’Arquitectura i Espai Públic, Premi Na-
cional de Cinema i Premi Nacional d’Audiovi-
sual.

D’altra banda, es modifica la denominació del
Premi Nacional de foment de l’ús de la llengua
catalana, que passa a ser el Premi Nacional a la
Projecció Social de la Llengua Catalana, s’am-
plia l’àmbit del Premi Nacional de Periodisme
i s’inclouen mesures per fomentar la participació
de la dona en la cultura.

A proposta de la consellera de Cultura i d’acord
amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Es modifica l’article 1 del Decret 72/1995, de

7 de març, pel qual es creen els Premis Nacio-
nals de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
que passa a tenir la redacció següent:

“Article 1
”Premis Nacionals de Cultura de la Genera-

litat de Catalunya
”1.1 Els Premis Nacionals de Cultura de la

Generalitat de Catalunya tenen les modalitats
següents:

”Premi Nacional d’Arquitectura i Espai
Públic: a la persona, entitat o institució que
hagi realitzat l’aportació més rellevant en el
camp de l’arquitectura o l’espai públic (nova
planta, rehabilitació o intervenció en l’espai
públic).

”Premi Nacional d’Arts Visuals: a la perso-
na, entitat o institució que hagi realitzat l’apor-
tació més rellevant en el camp de les arts vi-
suals.

”Premi Nacional d’Audiovisual: a la perso-
na, entitat o institució que hagi realitzat l’apor-
tació més rellevant en el camp dels mitjans au-
diovisuals.

”Premi Nacional de Cinema: a la persona,
entitat o institució que hagi realitzat l’aportació
més rellevant en el camp del cinema.

”Premi Nacional de Circ: a la persona, enti-
tat o institució que hagi realitzat l’aportació més
rellevant en el camp del circ.

”Premi Nacional de Cultura Popular: a la
persona, entitat o institució que hagi realitzat
l’aportació més rellevant en el camp de l’asso-

ciacionisme cultural, de la creació artística no
professional o de la difusió, promoció, conser-
vació i recuperació de la cultura popular i tra-
dicional catalana.

”Premi Nacional de Dansa: a la persona, en-
titat o institució que hagi realitzat l’aportació
més rellevant en el l’àmbit de la dansa.

”Premi Nacional de Disseny: a la persona,
entitat o institució que hagi realitzat l’aportació
més rellevant en l’àmbit del disseny.

”Premi Nacional de Literatura: a l’autor o
l’autora de la millor obra literària en català, en
les diverses modalitats de creació, o a l’autor o
l’autora de la millor traducció al català d’obres
literàries en altres llengües.

”Premi Nacional de Música: a la persona,
entitat o institució que hagi realitzat l’aportació
més rellevant en l’àmbit de la música.

”Premi Nacional de Patrimoni Cultural: a la
persona, entitat o institució que hagi realitzat
l’aportació més rellevant en el camp del patri-
moni arqueològic, documental, museístic o bi-
bliogràfic.

”Premi Nacional de Pensament i Cultura
Científica: a la persona, entitat o institució
que hagi realitzat l’aportació més rellevant
en els camps del pensament i/o la cultura
científica.

”Premi Nacional de Periodisme: a la per-
sona, entitat o institució que hagi realitzat
l’aportació més rellevant en l’àmbit del pe-
riodisme.

”Premi Nacional a la Projecció Social de la
Llengua Catalana: a la persona, entitat o insti-
tució que hagi contribuït de manera destacada
a la projecció social de la llengua catalana.

”Premi Nacional de Teatre: a la persona,
entitat o institució que hagi realitzat l’aportació
més rellevant en l’àmbit del teatre.”

”1.2 Els Premis Nacionals de Cultura han de
servir, així mateix, per difondre i potenciar les
obres culturals d’autoria femenina”.

Article 2
Es modifica l’article 3 del Decret 72/1995, de

7 de març, pel qual es creen els Premis Nacio-
nals de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
que passa a tenir la redacció següent:

“Article 3
”Jurat
”3.1 El Jurat serà nomenat pel conseller o per

la consellera de Cultura d’entre persones repre-
sentatives de cada sector de la cultura.

”3.2 El conseller o la consellera de Cultura
impulsarà la participació equilibrada de les
dones en la composició del jurat.”

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les disposicions següents:
Decret 176/1998, de 8 de juliol, de modificació

del Decret 72/1995, de 7 de març.
Decret 122/2003, de 13 de maig, de segona

modificació del Decret 72/1995, de 7 de març.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 12 de juliol de 2005
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PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

CATERINA MIERAS I BARCELÓ

Consellera de Cultura

(05.179.127)
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DEPARTAMENT
DE TREBALL I INDÚSTRIA

RESOLUCIÓ
TRI/2144/2005, de 29 de juny, per la qual s’atorga
a l’empresa Gas Natural SDG, SA, l’autorització
administrativa, l’aprovació del projecte d’execució,
i la declaració d’utilitat pública per a la conne-
xió, distribució i subministrament de gas natural
a la indústria Leche Pascual, SA, al terme mu-
nicipal de Gurb (Exp. 00047306/04).

L’empresa Gas Natural SDG, SA, amb domi-
cili social a Barcelona, c. Joan d’Àustria , núm.
39, va sol·licitar en data 16 de desembre de 2004
l’autorització administrativa i l’aprovació del
projecte de connexió de gas natural a la indús-
tria Leche Pascual, SA, així com el reconeixe-
ment d’utilitat pública d’aquestes instal·lacions;
tot això d’acord amb el disposa la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

L’empresa esmentada ha presentat el projecte
corresponent, en el qual es defineixen les instal·la-
cions necessàries per a la seva realització

Terme municipal afectat: Gurb.

Característiques principals de la instal·lació:
Conducció en alta pressió A.
Llargària: 1.721,42 m.
Diàmetre: 6".
Material: acer al carboni API 5L Gr B.
Pressió màxima de servei efectiva: 16 bar.

Sistemes auxiliars associats:
Protecció catòdica, telemesura i telecoman-

dament, telecontrol, instal·lacions elèctriques,
etc., d’ús exclusiu per a les instal·lacions, en el
cas de considerar-se necessari.

La conducció s’inicia al costat de la carrete-
ra B-522, la creua per trepanació i continua
paral·lela uns 150 m. Fa un gir de 90º i se situa
en paral·lel a l’Eix Transversal al costat d’un
camí. Creua la línia ferroviària de Barcelona a
Puigcerdà, evita una casa de pagès aïllada, se
separa uns quants metres de la carretera per
després tornar a fer un paral·lelisme amb la
mateixa carretera, i voreja la indústria Choco-
vic per situar-se poc després a la parcel·la de
Leche Pascual, SA.

Pressupost total: 256.935,00 euros.

Aquesta sol·licitud d’autorització administra-
tiva ha estat sotmesa a un període d’informació
pública mitjançant l’Anunci publicat al DOGC
núm. 4338, de 8.3.2005; al BOE núm. 59, de
10.3.2005, i als diaris La Vanguardia de 25.2.2005
i El 9 Nou de 7.3.2005.

Paral·lelament, es van remetre les correspo-
nents separates del projecte a l’Ajuntament de
Gurb i al conjunt d’organismes afectats.

Pel que fa a l’Ajuntament, l’empresa sol·li-
citant d’aquesta autorització administrativa ha
incorporat al projecte original les al·legacions
formulades.

Pel que fa a altres organismes als quals s’ha
sol·licitat informe, no s’han considerat afectats
ni la Diputació de Barcelona ni el departament
de Medi Ambient i Habitatge; hi han posat con-
dicions el Servei Territorial de Carreteres i
RENFE.

Dins el període d’informació pública s’han
rebut al·legacions de la indústria Chocovic, la
qual sol·licita la modificació del traçat.

Aquestes modificacions s’accepten d’acord
amb l’empresa beneficiària.

Un cop complerts els tràmits administratius
previstos a la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del
sector d’hidrocarburs; el Reial decret 1434/2002,
de 27 de desembre, pel qual es regulen les ac-
tivitats de transport, distribució, comercialitza-
ció, subministrament i procediments d’autoritza-
ció d’instal·lacions de gas natural; la Llei 13/1987,
de 9 de juliol, sobre seguretat en les instal·lacions
industrials; la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Atorgar a l’empresa Gas Natural SDG,
SA, l’autorització administrativa i l’aprovació
del projecte d’execució de les obres per a la
conducció de gas natural a la indústria Leche
Pascual, SA, al terme municipal de Gurb.

—2 Declarar la utilitat pública de les instal·la-
cions autoritzades als efectes previstos a l’arti-
cle 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de
desembre de 1954, sobre imposició de servituds
de pas i limitacions de domini necessaris per a
l’establiment de les instal·lacions, i d’acord amb
el que estableix l’article 103 de la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

Els béns i els drets afectats per aquesta auto-
rització administrativa són els que figuren a
l’Anunci publicat al DOGC núm. 4338, de
8.3.2005; al BOE núm. 59, de 10.3.2005, i als
diaris La Vanguardia de 25.2.2005 i El 9 Nou de
7.3.2005.

Aquesta autorització administrativa s’atorga
sotmesa a les condicions generals que preveuen
la Llei 34/1998, de 7 d’octubre; el Real decret
1434/2002, de 27 de desembre, i sota les condi-
cions especials següents:

—1 L’empresa Gas Natural SDG, SA, cons-
tituirà, en el termini de dos mesos a comptar de
la data de publicació d’aquesta Resolució al
DOGC, una fiança per valor de 5.138,70 euros,
l’import del 2% del pressupost que figura en el
projecte tècnic de les instal·lacions presentat, per
tal de garantir el compliment de les seves obli-
gacions, d’acord amb l’article 73.4 de la Llei 34/
1998, de 7 d’octubre, i l’article 82 del Reial de-
cret 1434/2002, de 27 de desembre.

La fiança esmentada es dipositarà a la Caixa
General de Dipòsits de la Generalitat de Ca-
talunya a disposició del director general d’Ener-
gia, Mines i Seguretat Industrial, en valors de
l’Estat, aval bancari o en metàl·lic, segons el que
disposa l’article 11.3 del Decret 1775/1967, de
22 de juliol, sobre règim d’instal·lació, amplia-
ció i trasllat d’indústries, o mitjançant contracte
d’assegurança concertat amb entitats d’assegu-
rances de les sotmeses a la Llei 30/1995, d’11 de
novembre.

En el termini d’un mes des de la constitució
de la fiança, l’empresa autoritzada haurà d’acre-
ditar documentalment, davant la Direcció Ge-
neral d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, el
dipòsit efectuat.

La fiança es tornarà a l’empresa quan, un cop
autoritzades i construïdes les instal·lacions en els
terminis fixats en aquesta Resolució, la Direc-


