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PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ
PRE/3301/2002, de 8 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a l’Acord de la Comissió de
Govern per a Assumptes Socials i Institucionals
de 22 d’octubre de 2002, de reconeixement de
comunitats catalanes.

ORDRE
ENS/385/2002, de 13 de novembre, per la qual
es modifica l’Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol, per la qual es desplega l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Ensenyament a
Catalunya.

Atès que la Comissió d’Assumptes Socials i
Institucionals, en la sessió de 22 d’octubre de
2002, va adoptar un Acord de reconeixement
oficial de comunitats catalanes de fora de Catalunya,

Per l’Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol, es
desplega l’organització i el funcionament de la
Inspecció d’Ensenyament a Catalunya.

RESOLC:
Fer públic l’Acord de la Comissió de Govern
per a Assumptes Socials i Institucionals que es
publica com a annex a aquesta Resolució, adoptat en la sessió de 22 d’octubre de 2002, de reconeixement oficial de comunitats catalanes de
fora de Catalunya.
Barcelona, 8 de novembre de 2002
ANTONI VIVES I TOMÀS
Secretari de la Comissió de Govern
per a Assumptes Socials i Institucionals
ACORD
de 22 d’octubre de 2002, de la Comissió de Govern per a Assumptes Socials i Institucionals, de
reconeixement oficial com a comunitat catalana
de l’exterior del Casal Català de Santo Domingo
Els articles 6 de la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, i 1 del seu Reglament, aprovat
pel Decret 118/1998, de 26 de maig, estableixen
els requisits que han de complir les comunitats
catalanes a l’exterior per ser reconegudes oficialment pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
El Casal Català de Santo Domingo ha presentat la corresponent sol·licitud, junt amb la documentació acreditativa exigida per ser reconegut oficialment com a comunitat catalana.
La Secretaria de Relacions Exteriors del Departament de la Presidència ha emès informe favorable al reconeixement d’aquesta comunitat
catalana, atès que compleix els requisits establerts per la normativa vigent.
Per tot així, la Comissió de Govern per a
Assumptes Socials i Institucionals, a proposta
del conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, el Govern adopta el següent acord:
—1 Reconèixer oficialment el Casal Català de
Santo Domingo com a comunitat catalana de
l’exterior
—2 Notificar aquest Acord a la comunitat catalana esmentada i a la resta de departaments
de la Generalitat.
(02.303.025)
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DISPOSICIONS

L’article 18.2 d’aquesta Ordre, relatiu al procediment d’accés al cos d’inspectors d’educació, estableix que les convocatòries d’accés
determinaran el nombre total de places i la distribució per delegacions territorials de les places ofertes. Tanmateix, atès que periòdicament
es convoquen concursos de provisió de llocs de
treball, el desenvolupament dels quals es simultani a la convocatòria d’accés, no resulta possible determinar en aquestes convocatòries la
distribució geogràfica de les places ofertes. Per
aquest motiu, és procedent modificar l’article
18.2 esmentat.
D’altra banda, s’ha observat que els termes
en què s’expressa l’article 23.2 de la mateixa
Ordre poden induir a confusió, atès que disposa
que als inspectors i inspectores que hagin accedit
al cos d’inspectors d’educació pel procediment
previst a la mateixa Ordre, se’ls reconeixerà l’especialitat o especialitats en les quals hagin superat l’accés. No obstant això, l’accés al cos
només es fa per a una especialitat, amb independència que amb posterioritat es puguin reconèixer als interessats altres especialitats, pels procediments previstos a la normativa vigent.
En virtut d’això, a proposta del secretari general,
ORDENO:
Article 1
El paràgraf segon de l’article 18.2 de l’Ordre
ENS/289/2002, de 31 de juliol, per la qual es
desplega l’organització i el funcionament de la
Inspecció d’Ensenyament a Catalunya, queda
redactat de la manera següent:
“Les corresponents convocatòries determinaran el nombre total de places ofertes. Així
mateix, les convocatòries concretaran les especialitats –de les determinades a l’article 12 del
Decret 266/2000– per les quals podran participar els candidats a accedir al cos d’Inspectors
d’Educació”.
Article 2
L’article 23.2 de l’Ordre ENS/289/2002, de 31
de juliol, per la qual es desplega l’organització
i el funcionament de la Inspecció d’Ensenyament a Catalunya, queda redactat de la manera següent:
“Als inspectors i inspectores que hagin accedit
per aquest procediment al cos d’Inspectors d’Educació se’ls reconeixerà l’especialitat en la qual
hagin superat l’accés”.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de novembre de 2002
CARME-LAURA GIL I MIRÓ
Consellera d’Ensenyament
(02.311.097)
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DEPARTAMENT
DE CULTURA

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
CLT/3336/2002, de 7 de novembre, per la qual
es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de
llargmetratges doblats i/o subtitulats en llengua
catalana, corresponents a l’any 2002 (codi 10201).

ORDRE
PTO/388/2002, de 5 de novembre, per la qual es
modifica l’Ordre de 4 de maig de 2001, per la qual
s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a la renovació del material mòbil destinat a la prestació de serveis públics de transport
regular de viatgers per carretera a Catalunya.

Per la Resolució CLT/602/2002, de 8 de març
(DOGC núm. 3604, de 27.3.2002), es va convocar concurs públic per a la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar
les estrenes comercials de llargmetratges doblats
i/o subtitulats en llengua catalana, corresponents
a l’any 2002. L’article 3 de l’esmentada Resolució
preveu una dotació màxima de 860.000,00 euros
amb càrrec a la partida 1404/D/471140200/4554,
que podrà ser ampliada en funció de les peticions
rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

Mitjançant l’Ordre de 4 de maig de 2001 es
va fer pública la convocatòria per a l’atorgament
dels ajuts per a la renovació del material mòbil
destinat a la prestació de serveis públics de transport regular de viatgers per carretera de titularitat de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb el que preveu el Decret 165/2000, de 2 de
maig.

Per la Resolució CLT/1660/2002, de 28 de
maig (DOGC núm. 3656, de 13.6.2002), es va
modificar la dotació pressupostària destinada al
concurs públic per a la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les
estrenes comercials de llargmetratges doblats i/
o subtitulats en llengua catalana, corresponents
a l’any 2002, amb càrrec a la partida 1404/D/
471140200/4554, la qual va quedar fixada en
1.028.000,00 euros.
Vista la proposta del director general de Política Lingüística de modificar la dotació prevista
en el sentit d’augmentar-la en 688.000,00 euros,

En les bases reguladores d’aquests ajuts aprovades per l’Ordre esmentada i publicades com
a annex s’estableix que un cop resoltes les sol·licituds presentades els beneficiaris han d’acreditar el compliment de la realització de l’activitat
subvencionada, aportant abans del 31 de desembre de cada exercici la documentació acreditativa de l’adquisició del material mòbil objecte
de l’ajut.
Per a la convocatòria de l’any 2002 és necessari prorrogar el termini per a la presentació de
la documentació justificativa del compliment de
l’activitat subvencionada en aquest exercici fins
al dia 28 de juny de 2003 per adequar-lo a les
previsions de fabricació i posada a disposició de
les empreses dels vehicles objecte de l’ajut.
Per tot l’exposat,

RESOLC:
Modificar la dotació pressupostària destinada
a la convocatòria de subvencions per a iniciatives
destinades a augmentar les estrenes comercials
de llargmetratges doblats i/o subtitulats en llengua catalana, corresponents a l’any 2002, amb
càrrec a la partida 1404/D/471140200/4554 que
queda fixada en 1.716.000,00 euros.
Barcelona, 7 de novembre de 2002
JORDI VILAJOANA I ROVIRA
Conseller de Cultura
(02.301.095)

ORDENO:
Prorrogar fins al 28 de juny de 2003 el termini
que estableix la base 8.4, aprovada per l’Ordre
de 4 de maig de 2001, per tal d’acreditar el compliment de l’activitat subvencionada i procedir
a la liquidació dels ajuts corresponents a la convocatòria de l’any 2002 per a la renovació del
material mòbil destinat a la prestació del servei
públic de transport regular de viatgers per carretera de Catalunya.
Barcelona, 5 de novembre de 2002

*

FELIP PUIG I GODES
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
(02.308.142)

EDICTE
de 7 de novembre de 2002, sobre una resolució
del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Sant Cugat del
Vallès.
El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposen
la Llei del sòl i el Reial decret 1385/1978, de 23
de juny, ha resolt, en data 4 de setembre de 2002,
l’assumpte que s’indica a continuació:
Exp.: 2002/003475/B
Modificació puntual del Pla general metropolità
al sector de can Calopa, al terme municipal de
Sant Cugat del Vallès

Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, resolc:
—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla general metropolità al sector de
can Calopa, del terme municipal de Sant Cugat
del Vallès, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.
—2 L’expedient restarà, per a la consulta i la
informació que preveu l’article 101 de la Llei 2/
2002, de 14 de març, a l’arxiu de planejament de
la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
avinguda Josep Tarradellas, 2-6, de Barcelona.
Contra l’apartat 1 de la resolució anterior, que
posa fi a la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant
el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El
recurs s’entendrà desestimat si passa un mes
sense que s’hagi dictat i notificat la resolució
expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.
En qualsevol cas, contra la resolució esmentada també es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb el que preveuen l’article 116 de la Llei
esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora 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’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s’ha interposat recurs de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n’hagi produït la desestimació
presumpta perquè hagi transcorregut el termini
d’un mes, de conformitat amb els articles 116.2
i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.
Barcelona, 7 de novembre de 2002
MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ
Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya
ANNEX
Normes urbanístiques de la modificació puntual
del Pla general metropolità al sector de can Calopa, de Sant Cugat del Vallès
Ordenació
Tipus d’ordenació: volumetria específica amb
perfil regulador segons el plànol número 3 de
la proposta.
Edificabilitat global: 4.838,40 m2 + 400 m2 en
planta altell d’oficines.

