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PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ

LLEI
1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició final quarta de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

RESOLUCIÓ
de 26 de febrer de 1999, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de la bandera del municipi
de Palau de Plegamans.

EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del
Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent
LLEI
Article únic
Es modifica la disposició final quarta de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, que queda
redactada de la manera següent:
“Aquesta Llei entra en vigor el dia 30 de juny
de 1999.”
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.
Palau de la Generalitat, 30 de març de 1999
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
(99.085.083)
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DISPOSICIONS

Vist l’acord adoptat pel Ple l’Ajuntament de
Palau de Plegamans (Vallès Occidental), en data
23 de desembre de 1998, sobre la bandera municipal;
Vist el dictamen favorable de la Secció Històrico-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans;
Atès el disposen els articles 36 i 37 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya, i els articles 9, 30, 31 i concordants
del Reglament dels símbols dels ens locals de
Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25
de novembre,
RESOLC:
—1 Donar conformitat a l’adopció de la bandera del municipi de Palau de Plegamans, organitzada de la manera següent:
Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt
per tres de llarg, bicolor, vertical, blanca i vermella, amb la pala negra de l’escut al centre de
la meitat blanca, i la mà blanca del mateix escut al centre de la meitat vermella, ambdues
figures d’alçada 4/6 de la del drap.
—2 Inscriure l’esmentada bandera al Registre d’ens locals de Catalunya, secció de símbols,
subsecció de banderes.
—3 Procedir a la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
Barcelona, 26 de febrer de 1999
JOAN RAVENTÓS I PUJADÓ
Director general d’Administració Local
(99.048.154)

RESOLUCIÓ
de 26 de febrer de 1999, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del municipi de Querol.
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament
de Querol (Alt Camp), en data 12 de desembre
de 1998, sobre l’escut heràldic municipal;
Vist el dictamen favorable de la Secció Històrico-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans;
Atès el que disposen els articles 35, 37 i concordants de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles
9, 24 a 26 i concordants del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, aprovat pel
Decret 263/1991, de 25 de novembre,
RESOLC:
—1 Donar conformitat a l’adopció de l’escut
heràldic del municipi de Querol, organitzat de
la manera següent:
Escut caironat: d’or, un castell de gules obert
acostat de dos cérvols d’atzur. Per timbre, una
corona de baró.

—2 Inscriure l’esmentat escut al Registre d’ens
locals de Catalunya, secció de símbols, subsecció
d’escuts.
—3 Procedir a la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
Barcelona, 26 de febrer de 1999
JOAN RAVENTÓS I PUJADÓ
Director general d’Administració Local
(99.048.157)

RESOLUCIÓ
de 8 de març de 1999, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de la bandera del municipi
de Torrent.
Vist l’acord adoptat pel Ple l’Ajuntament de
Torrent (Baix Empordà), en data 14 de gener
de 1999, sobre la bandera municipal;
Vist el dictamen favorable de la Secció Històrico-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans;
Atès el disposen els articles 36 i 37 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya, i els articles 9, 30, 31 i concordants
del Reglament dels símbols dels ens locals de
Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25
de novembre,
RESOLC:
—1 Donar conformitat a l’adopció de la bandera del municipi de Torrent, organitzada de la
manera següent:
Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt
per tres de llarg, vermella, sembrada de creus
blanques de gruix 1/16 i alçada 3/16 de la del drap
i amplada 3/24 de la llargada del mateix drap,
cinc de les quals, senceres, a la part superior, i
cinc més, també senceres, a la inferior; i al centre,
una faixa blau fosca ondada de mitja cresta, tres
crestes senceres i una altra mitja cresta, de gruix
1/4 de l’alçada del drap.
—2 Inscriure l’esmentada bandera al Registre d’ens locals de Catalunya, secció de símbols,
subsecció de banderes.
—3 Procedir a la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
Barcelona, 8 de març de 1999
JOAN RAVENTÓS I PUJADÓ
Director general d’Administració Local
(99.056.199)

RESOLUCIÓ
de 8 de març de 1999, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del municipi de Rocafort de Queralt.
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt (Conca de Barberà), en
data 7 d’octubre de 1998, sobre l’escut heràldic
municipal;
Vist el dictamen favorable de la Secció His-

