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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
Barcelona, 20 d’agost de 2003
CARME-LAURA GIL I MIRÓ
Consellera d’Ensenyament
ANNEX
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II

(COMARQUES)
Comarca: Maresme.
Escola oficial d’idiomes, amb codi de centre
08052931, ubicada al c. d’Onofre Arnau, s/n, de
Mataró.
Ensenyaments d’idiomes que s’implanten: anglès;
francès; alemany; català; castellà.
S’atribueix al centre la denominació específica: “del Maresme”.
Es reconeix la seva activitat administrativa des
de l’1 de juliol de 2002.
Els efectes acadèmics dels ensenyament que
s’implanten són des de l’inici del curs escolar
2002-2003.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Comarca: Baix Camp.
Escola oficial d’idiomes, amb codi de centre
43009710, ubicada a la ctra. d’Osca, 1, de Reus.
Ensenyaments d’idiomes que s’implanten: anglès;
francès; alemany; català; castellà.
S’atribueix al centre la denominació específica: “de Reus”.
Es reconeix la seva activitat administrativa des
de l’1 de juliol de 2001.
Els efectes acadèmics dels ensenyament que
s’implanten són des de l’inici del curs escolar
2001-2002.
(03.213.116)

*

ORDRE
PTO/377/2003, de 9 de setembre, sobre l’adaptació a l’ús de sistemes telemàtics del procediment
d’atorgament de la cèdula d’habitabilitat.

alitza la pantalla que l’informa que el pagament
s’ha efectuat. La impressió en suport paper
d’aquesta pantalla té els efectes de justificant de
pagament.

Dins del pla d’actuació e-Europe 2002, de les
Comunitats Europees, la Generalitat de Catalunya va endegar, mitjançant l’Acord de 13 de
juliol de 1999, el projecte d’Administració Oberta de Catalunya, amb la finalitat d’apropar els
seus serveis al ciutadà per mitjà de la utilització
de les noves tecnologies de la informació i de la
comunicació.

Article 3
El registre
L’únic registre telemàtic habilitat per a la
recepció de sol·licituds per mitjans telemàtics és
el Registre telemàtic de l’Administració Oberta
de Catalunya.

Mitjançant aquesta Ordre, el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques amplia els
canals d’informació i de prestació del servei
d’atorgament de la cèdula d’habitabilitat, amb
la incorporació d’aquest servei a l’Administració
Oberta de Catalunya.
Per tot això, en aplicació de l’article 11 del
Decret 324/2001, de 4 de desembre, sobre les
relacions entre els ciutadans i l’Administració
de la Generalitat de Catalunya a través d’Internet; amb l’informe previ del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
sobre l’adequació tècnica dels programes i aplicacions, emès segons el que estableix l’article 4
del Decret 85/2002, de 19 de febrer, de creació
de la Comissió de Coordinació Interdepartamental de Gestió de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions; i l’informe previ de l’Assessoria Jurídica del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques,
ORDENO:
Article 1
El procediment
1.1 El procediment d’atorgament de la cèdula d’habitabilitat es pot iniciar pels mitjans
telemàtics del Portal de l’Administració Oberta
de Catalunya, en els termes que aquesta Ordre
estableix.
1.2 Aquest procediment, que continuarà
regint-se per la normativa que li és d’aplicació, s’adapta a les peculiaritats de la prestació de serveis utilitzant tècniques telemàtiques
mitjançant les normes que estableix aquesta
Ordre.
Article 2
Les sol·licituds
2.1 Les sol·licituds d’inici d’aquest procediment tenen els mateixos efectes jurídics, han de
complir els mateixos requisits i estan sotmeses
a les mateixes condicions que les efectuades per
la resta de mitjans admesos en dret.
2.2 Les sol·licituds indicades, efectuades per
mitjans telemàtics, es consideraran presentades
davant l’Administració quan es registrin en el
Registre telemàtic de l’Administració Oberta de
Catalunya i a l’assentament d’entrada quedi
constància de les dades següents: número de
registre d’entrada, data i hora de presentació,
tipus de document i assumpte, identificació de
la persona sol·licitant o del seu representant i
identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.
2.3 El pagament telemàtic de la taxa es considera formalitzat quan la persona interessada
ha seguit les instruccions del mòdul de pagament, ha emplenat les dades requerides i visu-

Article 4
Requisits de la persona sol·licitant
Per poder sol·licitar la cèdula d’habitabilitat
s’han de complir els requisits establerts a la normativa reguladora de cèdula d’habitabilitat, i
s’han d’acreditar d’acord amb el que s’estableix
en la normativa esmentada.
Article 5
Identificació i autenticació de la persona sol·licitant
5.1 Qualsevol persona pot accedir sense
identificar-se a la informació d’interès general
associada al procediment indicat i per qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte.
5.2 La persona interessada que iniciï o intervingui en el procediment previst a l’article
1 d’aquesta Ordre utilitzant mitjans telemàtics, ha d’identificar-se per mitjà del compte
d’usuari i ha d’autenticar-se mitjançant la contrasenya, que és pròpia, personal i intransferible. En el supòsit que la persona interessada no disposi d’aquestes identificacions, ha de
sol·licitar-les d’acord amb les instruccions que
facilita el Portal de l’Administració Oberta de
Catalunya.
5.3 La persona interessada, quan utilitzi
qualsevol del mitjans admesos en dret per iniciar o intervenir en el procediment previst en
aquesta Ordre, consent el tractament de les
dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la tramitació de la sol·licitud i del procediment indicat.
Article 6
Còmput de terminis
La presentació de sol·licituds i documents
telemàtics per mitjà del Portal de l’Administració Oberta de Catalunya es pot realitzar durant
les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de
l’any. A l’efecte del còmput de terminis, la recepció per part de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge en un dia inhàbil s’entendrà
efectuada el primer dia hàbil següent.
Article 7
Efectes de la presentació de sol·licituds, escrits i
documents
7.1 Les sol·licituds, escrits i documents presentats telemàticament són vàlids i eficaços sempre que es compleixin els mecanismes d’autenticació establerts a l’article 5 d’aquesta Ordre,
i no hi hagi dubte sobre la seva autoria i la voluntat de la persona interessada.
7.2 La persona interessada pot acreditar la
presentació de la sol·licitud del procediment
esmentat a l’article 1 d’aquesta Ordre aportant
la confirmació de la recepció de la sol·licitud per
part de l’Administració Oberta de Catalunya,
que haurà d’incloure, en tot cas, el número de
registre d’entrada assignat des del Portal de
l’Administració Oberta de Catalunya.
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Article 8
Sistema de consulta i seguiment de la tramitació
8.1 Un cop presentada la sol·licitud del procediment previst a l’article 1 d’aquesta Ordre,
la persona interessada pot consultar i fer el seguiment del seu expedient administratiu per
qualsevol dels mitjans legalment establerts, i de
conformitat amb l’article 5.
8.2 En tot cas, s’informarà a l’interessat en
relació amb:
a) La data de registre de la sol·licitud.
b) L’estat de l’expedient administratiu associat a la sol·licitud.
c) Els requeriments o documents que manquen per acreditar.
d) El termini màxim per resoldre i notificar,
i els efectes de no resoldre en el termini legalment establert.
8.3 L’habilitació del sistema de consulta i
seguiment de la tramitació no eximeix l’Administració de la Generalitat de Catalunya d’efectuar les comunicacions i notificacions expresses
establertes per la normativa vigent.
Article 9
Compromisos de servei
9.1 Els compromisos de servei en la tramitació del procediment adaptat per aquesta Ordre són els que es fan públics per mitjà del Portal
de l’Administració Oberta de Catalunya.
9.2 Aquests compromisos són els objectius
de qualitat i d’eficiència en la prestació d’aquest
servei i en cap cas comporten responsabilitats
ni efectes jurídics per l’òrgan gestor davant el
ciutadà o la ciutadana.
Article 10
Programes i aplicacions
S’aproven els programes i les aplicacions
mitjançant els quals es tramita telemàticament
el procediment previst en aquesta Ordre, els
quals han estats validats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat de Catalunya mitjançant l’informe
tècnic corresponent.
Barcelona, 9 de setembre de 2003
FELIP PUIG I GODES
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
(03.252.024)
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L’article 3.1, paràgraf segon, de les esmentades bases determinava que les sol·licituds s’havien de presentar en el termini d’un mes a comptar de la seva publicació al DOGC.

zació, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ateses les dificultats que ha suposat la presentació de les sol·licituds en el termini inicialment establert en coincidir amb el període estival, és necessari modificar el termini esmentat
fins al 30 de setembre de 2003.

RESOLC:

Per tot l’exposat,
ORDENO:
Es modifica el paràgraf segon de l’article 3.1
de les bases aprovades per l’Ordre PTO/340/
2003, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les
bases i s’obre la convocatòria per a la concessió
de subvencions a ajuntaments de muntanya per
al finançament de les operacions necessàries per
a la neteja i el manteniment de carreteres i vies
de comunicació municipals afectades per les
nevades, que queda redactat de la manera següent:
“3.1 Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar fins al 30 de setembre de 2003 en els llocs
i les adreces següents:
”Direcció General de Carreteres (av. Josep
Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona).
”Servei Territorial de Carreteres de Barcelona (c. Aragó, 244-248, 08007 Barcelona).
”Servei Territorial de Carreteres de Girona
(c. Migdia, 84-86, 17003 Girona).
”Servei Territorial de Carreteres de Lleida
(Rbla. d’Aragó, 4, 25002 Lleida).
”Servei Territorial de Carreteres de Tarragona (c. Llovera, 52, 43201 Reus).
”Servei Territorial de Carreteres de les Terres de l’Ebre (av. de les Comarques Catalanes,
núm. 16, 43740 Móra d’Ebre).”
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 5 de setembre de 2003
FELIP PUIG I GODES
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

Que es doni publicitat a l’Acord de 15 de juliol
de 2003, de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics, sobre la declaració com a
urgent, a l’efecte de l’aplicació del procediment
que regulen els articles 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i 56 i
següents del seu Reglament d’aplicació, de 27
d’abril de 1957, de l’ocupació dels béns afectats
d’expropiació pel projecte R-L-01100, “Reforçament del ferm de la carretera L-313 entre els
PK 14,060 al PK 29,285. Tram: Guissona-Cruïlla C-1412 a”, aprovat el 9 d’abril de 2003 per
la Direcció General de Carreteres.
Contra aquest Acord, que exhaureix 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 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
davant el Govern, en el termini d’un mes comptador de l’endemà de la notificació o publicació
en el DOGC, o bé es pot interposar 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, en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la notificació o publicació en el DOGC, sens
perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
Barcelona, 3 de setembre de 2003
JOSEP ARQUÉS I SURIÑACH
Secretari general
(03.204.080)

EDICTE
de 14 de juliol de 2003, sobre uns acords de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent als municipis d’Alp, Begur, Bolvir, Isòvol,
Olot, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.

(03.248.094)
ORDRE
PTO/378/2003, de 5 de setembre, de modificació
de l’Ordre PTO/340/2003, de 23 de juliol, per la
qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria
per a la concessió de subvencions a ajuntaments
de muntanya per al finançament de les operacions
necessàries per a la neteja i el manteniment de carreteres i vies de comunicació municipals afectades
per les nevades.
L’Ordre PTO/340/2003, de 23 de juliol, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 3938, d’1.8.2003, obria convocatòria per atorgament de subvencions per al
finançament de les operacions necessàries per
a la neteja i el manteniment de carreteres i vies
de comunicació municipals afectades per les
nevades i aprovava les bases de la convocatòria per annex.

RESOLUCIÓ
PTO/2704/2003, de 3 de setembre, per la qual es
dóna publicitat a l’Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de 15 de juliol de 2003 en matèria d’expropiació (projecte RL-01100).
Atès que la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de 15 de juliol de 2003 va
adoptar l’Acord de declarar urgent l’ocupació
dels béns afectats d’expropiació pel projecte RL-01100, “Reforçament del ferm de la carretera
L-313 entre els PK 14,060 al PK 29,285. Tram:
Guissona-Cruïlla C-1412 a”;
D’acord amb el que estableix l’article 80 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organit-

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 26 de març de 2003, va adoptar, entre altres, els acords següents:
Exp.: 2002/004310/G
Modificació del Pla general del terreny A1 de la
parcel·la 129 del PERI de la Molina situat a
l’avinguda Generalitat, al terme municipal d’Alp
Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:
—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla general del terreny A1 de la parcel·la 129 del
PERI de la Molina, situat a l’avinguda Generalitat, promoguda i tramesa per l’Ajuntament
d’Alp.
—2 Sol·licitar a l’Ajuntament d’Alp que redacti una normativa que garanteixi la restitució de
l’arbrat preexistent, la qual s’haurà d’aplicar en

