
PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la L lei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinen-
ça de gossos considerats potencialment perillo-
sos (DOGC núm. 2948, pàg. 10716, de 9.8.1999).

Havent observat una errada al text de l’esmen-
tada llei, tramès al DOGC i publicat al núm.
2948, pàg. 10716, de 9.8.1999, se’n detalla l’opor-
tuna correcció:

A la pàgina 10716, a l’article 1, Definició, on
diu:

“...rottweiler, staffordshire i tosa japonès.”,
ha de dir:

“...rottweiler, terrier staffordshire americà i
tosa japonès.”.

(00.018.004)

*

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA, FINANCES
I PLANIFICACIÓ

DECRET
19/2000, de 10 de gener, pel qual es disposa l’emis-
sió de deute públic dins el Programa d’emissions
de valors negociables a llarg termini de la Gene-
ralitat de Catalunya en el mercat domèstic, en
l’exercici de l’any 2000, mentre es mantingui el
període de pròrroga pressupostària.

El Decret 270/1996, de 23 de juliol, estableix
que formaran part del programa d’emissions de
valors negociables a llarg termini de la Genera-
litat de Catalunya, les emissions nominades en
euros que es posin en circulació en cada exer-
cici pressupostari, en la forma i les condicions
que l’esmentat Decret disposa.

A tès que amb els termes i condicions que
estableix l’article 33 de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya, s’ha prorrogat per a l’exer-
cici de l’any 2000 la Llei 20/1998, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 1999.

L’objecte del present Decret és, mentre es
mantingui el període de pròrroga pressupostària,
disposar l’emissió de deute públic dins el pro-
grama d’emissions de la Generalitat a llarg ter-
mini per a l’any 2000, que amb caràcter de con-
tínua tindrà com a data de llançament de valors
la de la primera posada en circulació que es
realitzi per qualsevol dels sistemes previstos, i
alhora determinar les característiques principals
que regiran dita emissió, que anirà destinada a
atendre les amortitzacions del present exercici,
així com, a refinançar el deute viu en circulació
amb la finalitat prevista en l’article 33.2 de la Llei
20/1998, de pressupostos de la Generalitat per
el 1999, prorrogats.

A ixí mateix, el Decret incorpora la possibi-
litat de realitzar subhastes a partir de diferen-
cials sobre una TIR de referència del Deute de
l’Estat o sobre la cotització del tipus swap de
l’Euribor. Aquest nou sistema de subhasta, que
pot ser compatible amb l’existent, ha de perme-
tre una major competitivitat dels valors en el
mercat.

Per tot el que s’ha dit anteriorment, i en ús de
l’autorització esmentada, a proposta del conse-
ller d’Economia, Finances i Planificació, i d’acord
amb el Govern de la Generalitat de Catalunya,

DECRETO:

Article 1
Es disposa l’emissió de deute públic de la

Generalitat de Catalunya, en valors negociables
representats en anotacions en compte dins el
programa d’emissions a llarg termini que esta-
bleix el Decret 270/1996, de 23 de juliol, durant
el present període de pròrroga pressupostària
de l’any 2000, i fins a un import màxim en euros,
equivalent a les amortitzacions de deute a llarg
termini previstes en el present exercici i a ope-
racions de refinançament de l’article 33.2 de la
Llei 20/1999, de 29 de desembre.

Article 2
L’import nominal de cadascun dels valors que

es posin en circulació durant el present exerci-
ci pressupostari i per qualsevol dels sistemes que
preveu el programa d’emissions serà de 1.000
(mil) euros.

La data de llançament de l’emissió coincidi-
rà amb la primera posada en circulació de va-

lors que determini el Departament d’Economia,
Finances i Planificació, a l’empara d’aquest
Decret, per qualsevol dels sistemes de col·locació
de valors que preveu el programa d’emissions.

Article 3
L’adjudicació de valors pel sistema de subhas-

ta, sens perjudici del que disposa el capítol 2 del
Decret 270/1996, de 23 de juliol, es podrà rea-
litzar també, per cada termini a subhastar, a
partir de diferencials sobre una TIR de referèn-
cia del Deute de l’Estat o sobre la cotització del
tipus swap de l’Euribor.

Les característiques de dites subhastes així
com el seu procediment de celebració seran de-
terminades pel Departament d’Economia, Fi-
nances i Planificació.

Article 4
Els diferents imports i la resta de caracterís-

tiques dels valors que s’emetin dins el límit i la
destinació que autoritza aquest Decret, per
qualsevol dels sistemes que preveu el programa
d’emissions, les determinarà el Departament
d’Economia Finances i Planificació en els ter-
mes que el referit programa estableix.

D ISPOSICIONS ADDICIONALS

—1.1 Les entitats que vulguin que se les tin-
gui en compte en ulteriors revisions o amplia-
cions per participar en el programa d’emissions
de valors negociables a llarg termini poden sol·-
licitar-ho en qualsevol moment del present exer-
cici, indicant si desitgen participar com entitat
col·laboradora simple o com a creadora de
mercat davant la Direcció General de Política
Financera del Departament d’Economia, Finan-
ces i Planificació.

A la sol·licitud s’hi adjuntarà:
a) Acreditació del compliment dels requisits

i condicions que estableixen els articles 6 i 7 del
Decret 270/1996, de 23 de juliol.

b) Memoràndum justificatiu dels criteris que
assenyala l’article 19 del Decret 270/1996, de 23
de juliol, que pretenguin aportar amb la finali-
tat de procedir a la seva valoració.

1.2 E l nomenament com a entitat col·-
laboradora i creadora de mercat es farà per una
resolució del conseller d’Economia, Finances i
Planificació, atenent als criteris que estableix el
Decret 270/1996, de 23 de juliol, i altres normes
que el despleguin, així com el nombre d’entitats
col·laboradores que en cada període estableixi
el mateix Departament d’Economia, Finances
i Planificació.

—2 S’autoritza la formalització d’operacions
de cobertura de risc de tipus d’interès de les
quals es dóna noció en els valors emesos o que
es puguin emetre a l’empara del programa
d’emissions establert pel Decret 270/1996, de 23
de juliol. Les condicions definitives de les dites
operacions les fixarà el conseller d’Economia,
Finances i Planificació, que alhora podrà delegar
aquesta facultat en el director general de Polí-
tica Financera.

D ISPOSICIONS FINALS

—1 S’autoritza el conseller d’Economia, Fi-
nances i Planificació per dictar les disposicions
adequades per al desplegament del que preveu
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aquest Decret, i per executar els actes necessaris
per a la seva eficàcia.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 10 de gener de 2000

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

A RTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller d’Economia, Finances i Planificació

(00.003.017)
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 7 de gener de 2000, sobre resolucions del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques
referents al municipi de Sant Just Desvern.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
la Llei del sòl i el Reial decret 1385/1978, de 23
de juny, ha resolt, en dates 29 de juliol i 2 de
desembre de 1999, l’assumpte que s’indica a
continuació:

Exp.: 467/99
Modificació puntual del Pla general metropolità
al solar de l’antiga depuradora de la riera de Sant
Just, de Sant Just Desvern

Resolució de 2 de desembre de 1999

Vista la proposta de la Direcció General d’Or-
denació del Territori i Urbanisme, i d’acord amb
els fonaments que s’hi exposen, he resolt:

Donar conformitat al text refós de la modi-
ficació puntual del Pla general metropolità al
solar de l’antiga depuradora de la riera de Sant
Just, del terme municipal de Sant Just Desvern,
promoguda i tramesa per l’A juntament, que
incorpora les prescripcions establertes en la
resolució del titular del Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques de 20 de ju-
liol de 1999 i, en conseqüència, ordenar la pu-
blicació d’aquesta resolució i la d’aprovació
definitiva al DOGC, als efectes de la seva exe-
cutivitat immediata, tal com disposa l’article 89
del Decret legislatiu 1/1990.

Resolució de 20 de juliol de 1999

Vista la proposta de la Direcció General d’Or-
denació del Territori i Urbanisme, i d’acord amb
els fonaments que s’hi exposen, he resolt:

—1 Informar desfavorablement, als efectes de
l’article 76 del text refós de la legislació vigent
a Catalunya en matèria urbanística, sobre la mo-
dificació puntual del Pla general metropolità al
solar de l’antiga depuradora de la riera de Sant
Just i en terrenys enfront de la rambla Modolell,
de Sant Just Desvern, pel que fa a la modifica-
ció proposada a l’emplaçament de l’avinguda de
la Generalitat de Catalunya i indicar que, en
atenció al caràcter vinculant d’aquest informe,
resulta innecessari prosseguir amb la tramitació
que fixa l’article 76 del Decret legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol.

—2 Aprovar definitivament l’expedient de la
modificació puntual del Pla general metropolità
al solar de l’antiga depuradora de la Riera de
Sant Just i en terrenys enfront de la rambla
Modolell, de Sant Just Desvern, pel que fa a la
modificació proposada en l’emplaçament de
l’avinguda de la R iera, i condicionar la seva
executivitat i publicació al DOGC a la presen-
tació, per part de l’A juntament, d’un text refós
que incorpori les prescripcions següents:

2.1 El text refós inclourà únicament aquesta
modificació.

2.2 S’exclourà l’ús de subministrament pro-
posat.

—3 Manifestar a l’A juntament que el titular
d’aquest Departament, amb l’informe previ de
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, dona-
rà conformitat al text refós, amb el benentès que,
en aquest supòsit, es dóna per evacuat l’infor-

me favorable de la Comissió d’Urbanisme de
Catalunya; i també ordenarà la publicació al
DOGC d’aquesta resolució i la d’aprovació de-
finitiva, als efectes de la seva executivitat imme-
diata.

Contra les resolucions anteriors, que exhau-
reixen 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 4/1999, de modificació de la Llei 30/
1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte im-
pugnat, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC; o bé es pot interposar recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que pre-
veuen l’article 116 de la Llei esmentada i l’article
25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de dos mesos a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC
(article 46 de la Llei 29/1998).

Cas d’haver-se interposat recurs potestatiu de
reposició no podrà interposar-se recurs conten-
ciós administratiu fins que aquell hagi estat resolt
expressament o s’hagi produït la seva desesti-
mació presumpta pel transcurs del termini d’un
mes (articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999).

Barcelona, 7 de gener de 2000

CARLOTA  BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(00.003.128)
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