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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA
ORDRE
IUE/40/2007, de 27 de febrer, per la qual es fixa
la data d’entrada en vigor de l’obligatorietat de
la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de
dues rodes.
Mitjançant el RD 711/2006, de 9 de juny, es
va modificar el Reial decret 2042/1994, de 14
d’octubre, que regulava la inspecció tècnica de
vehicles tot incorporant, entre altres modificacions, l’obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes.
La disposició transitòria segona, apartat primer, del RD 711/2006 esmentat, fixa els terminis en què els ciclomotors de dues rodes hauran
de començar a passar la inspecció periòdica.
El segon apartat d’aquesta mateixa disposició
permet que les comunitats autònomes puguin
diferir, en disposicions que dictin a l’efecte, per
falta d’infraestructures adequades, l’obligatorietat d’inspecció periòdica dels ciclomotors de
dues rodes, fins a tres anys des de la publicació
d’aquest Reial decret en el Butlletí Oficial de
l’Estat.
Atès que a la Llei 10/2006, de 19 de juliol, per
la qual es regula amb caràcter transitori la prestació dels serveis d’inspecció en matèria de seguretat industrial, es preveu la tramitació d’un
Projecte de Llei de seguretat industrial, que
inclourà el règim jurídic aplicable als operadors
dels serveis d’Inspecció Tècnica de Vehicles;
Atès que, per tal de garantir la prestació
d’aquesta nova exigència en condicions de qualitat i bon servei, cal disposar d’una infraestructura territorial que ho permeti, condició que
s’assumirà amb el desplegament del Projecte de
Llei de seguretat industrial i que, en aquesta
línia, cal establir un calendari coordinat amb
aquest desplegament;
Vist que el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa exerceix les competències
que l’Estatut d’autonomia de Catalunya assumeix en matèria de Seguretat Industrial,
ORDENO
Article 1
El dia 21 de febrer de 2009 entra en vigor
l’obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica
dels ciclomotors de dues rodes, d’acord amb el
que preveu l’apartat 1.b) de l’article 6 del Reial decret 2042/1994, de 14 d’octubre, modificat
pel Reial decret 711/2006, de 9 de juny.
Article 2
Els ciclomotors de dues rodes matriculats
abans del 21 de febrer de 2006 hauran de començar a passar la inspecció tècnica periòdica, com
a màxim, en els terminis següents:
Números de matrícula acabats en 0 i 1: en el
mes de febrer de 2009.
Números de matrícula acabats en 2 i 3: en el
mes de març de 2009.
Números de matrícula acabats en 4 i 5: en el
mes d’abril de 2009.
Números de matrícula acabats en 6 i 7: en el
mes de maig de 2009.
Números de matrícula acabats en 8 i 9: en el
mes de juny de 2009.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
Es faculta el secretari d’Indústria i Empresa
per dictar les disposicions, instruccions i procediments necessaris en garantia, aplicació i supervisió de l’execució d’aquesta Ordre.

Article 4
El director general de Turisme és l’òrgan
competent per resoldre l’atorgament dels premis.
DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 27 de febrer de 2007
JOSEP HUGUET I BIOSCA
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
(07.058.226)

ORDRE
IUE/41/2007, de 12 de febrer, per la qual es convoquen i s’aproven les bases per a l’atorgament
de premis als millors projectes de final de carrera
de la diplomatura en turisme.
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya, en el seu article 67.f) estableix com
a competències de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la potenciació dels ensenyaments de turisme i de la formació i el perfeccionament dels professionals del sector.
El Pla Estratègic per al Turisme a Catalunya
2005-2010 inclou un programa amb diverses actuacions adreçades a la posada en valor de la
formació i els recursos humans en turisme.
Atès que a la majoria d’escoles universitàries de turisme de Catalunya els estudiants tenen
la possibilitat o l’obligatorietat de realitzar un
projecte de final de carrera com a primera aproximació a la recerca dins el sector;
Atès que la Direcció General de Turisme
valora la diplomatura en turisme com a estudis
sectorials on la clau és la transversalitat i la pluridisciplinarietat, i que el projecte de final de
carrera és una eina útil per ajudar a posar en
pràctica la formació rebuda;
Per tot això, i en funció del que estableixen
les disposicions vigents i en exercici de les atribucions que m’han estat conferides,
ORDENO:
Article 1
S’obre la convocatòria de concurs per a la
concessió de premis als millors projectes de final de carrera de la diplomatura en turisme.
Article 2
S’aproven les bases que regiran aquesta convocatòria, les quals figuren a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 3
La quantia total dels premis serà d’11.360
euros, a càrrec de la partida pressupostària IU03
D/483000100/6520 del pressupost prorrogat per
a l’any 2007, Llei 20/2005, de 29 de desembre,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2006.

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 12 de febrer de 2007
JOSEP HUGUET I BIOSCA
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
ANNEX
Bases per a la concessió dels premis als millors
projectes de final de carrera de la diplomatura en
turisme
—1 Objecte
L’objecte de l’aquesta Ordre és la concessió,
mitjançant un concurs, de premis als millors projectes de final de carrera de la diplomatura en
turisme, escrits en català.
Nombre de premis: 8.
El tribunal podrà declarar deserts el nombre
de premis que consideri oportú.
—2 Dotació
Cada premi serà d’un import de 1.420 euros
que serà abonat en un sol pagament.
El pagament s’ordenarà en rebre la Direcció
General de Turisme el document d’acceptació
del premi per part del beneficiari, sempre que
tota la documentació requerida sigui correcta,
i presentada dins els terminis establerts.
—3 Destinataris dels premis
Podran demanar la seva participació en el
concurs els/les diplomats/ades que hagin presentat el seu projecte final de carrera entre el dia
31 d’agost de 2006 i 31 d’agost de 2007, i hagin
obtingut la qualificació d’excel·lent.
El projecte pot ser d’autor únic o bé de diversos autors. En aquest darrer cas, caldrà presentar, a més a més, la documentació que es concreta a l’apartat 4.10 i 4.11.
La sol·licitud haurà de ser presentada, en tot
cas, per una sola persona.
L’escola universitària on hagin acabat els seus
estudis haurà d’estar ubicada a Catalunya.
—4 Documentació a presentar i termini
Les sol·licituds de participació en el concurs
formalitzades d’acord amb el model d’instància
disponible a la seu del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, als seus serveis territorials i a la seva web es presentaran al Registre
d’entrada de l’esmentat Departament, dels seus
serveis territorials o a qualsevol dels altres llocs
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El termini per a la presentació dels treballs
i tota la documentació s’acabarà el dia 19 de
setembre de 2007.
Caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
1. Fotocòpia compulsada del DNI.
2. Fotocòpia compulsada del títol de diplomat en turisme o del seu resguard.
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3. Dues còpies, en suport paper, del treball
de final de carrera que es presenta al concurs i
una en suport magnètic.
4. Resum del treball d’una extensió màxima
de dues pàgines DIN A4.
5. Certificat oficial de l’escola universitària
on consti la persona autora, el títol del treball,
la data exacta de presentació, els membres de
la comissió avaluadora, el director o directora
del treball i la qualificació obtinguda.
6. Certificat acreditatiu d’estar al corrent de
les obligacions tributàries amb l’Administració
General de l’Estat. No serà necessari aportar
aquest certificat si la persona sol·licitant autoritza l’òrgan gestor del premi per obtenir les
dades tributàries directament, via telemàtica, a
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Aquesta autorització s’inclou dins l’imprès de
sol·licitud.
7. Certificat acreditatiu, si escau, d’estar al
corrent de les obligacions amb la Seguretat
Social.
8. Declaració responsable de no incórrer en
cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició establertes normativament.
9. La persona sol·licitant estarà obligada a
declarar qualsevol altre ajut que li hagi estat
concedit pel mateix concepte. Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria són incompatibles
amb qualsevol altre ajut.
10. En el cas que el projecte hagi estat elaborat per més d’un/a autor/a, declaració de cada
un dels membres de l’equip per la qual nomenen un d’ells com a interlocutor únic amb la
Administració i com a únic sol·licitant del premi.
11. En el cas que el projecte hagi estat elaborat per més d’un autor/a, declaració responsable del representant del grup segons la qual
compartirà amb els altres autors qualsevol benefici que podria derivar-se del projecte final de
carrera elaborat per tots ells.
Els serveis territorials d’Innovació, Universitats i Empresa a Girona, Lleida, Tarragona
i les Terres de l’Ebre, i a Barcelona l’Àrea de
Qualitat Turística, després de registrar l’entrada de la sol·licitud, comprovaran que reuneix els requisits exigibles i que s’hi adjunten
els documents preceptius. En cas contrari requeriran la persona signant de la sol·licitud per
tal que en el termini de 10 dies hàbils, pugui
esmenar-la o completar-la, amb l’advertiment
que s’arxivarà la petició si es dóna l’incompliment.
Transcorreguts aquests terminis els serveis
territorials d’Innovació, Universitats i Empresa, enviaran tot l’expedient a l’Àrea de Qualitat Turística de la Direcció General de Turisme.
—5 Criteris d’avaluació
La temàtica dels treballs presentats al concurs
ha d’emmarcar-se directament dins l’àmbit del
turisme, i seran avaluats d’acord amb els criteris següents:
1. Innovació en la temàtica o en el seu enfocament, des del punt de vista del turisme.
2. Interès i aplicabilitat del projecte a Catalunya.
3. Rigor metodològic.
4. Qualitat del treball de camp i de la recerca bibliogràfica.
5. Aspectes formals: presentació, ortografia
i llenguatge.
Els treballs han d’estar escrits en català.
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—6 Comissió de selecció
La comissió de selecció estarà formada pels
membres següents:
President: el subdirector general de Programació Turística.
Vicepresident: la coordinadora de l’Observatori de Turisme de Catalunya.
Vocal: la cap de l’Àrea de Qualitat Turística.
Vocal: el cap de l’Àrea de Planificació Turística.
Vocal: la responsable de formació dins la
Direcció General de Turisme.
Secretari/ària: la responsable de Turisme de
l’Assessoria Jurídica.
Els membres de la comissió de selecció podran delegar la seva presència per escrit.
El president de la comissió de selecció podrà
nomenar tants vocals com siguin necessaris per
tal de poder avaluar correctament el total de
projectes presentats.
Els autors i autores dels treballs podran ser
convocats a una entrevista personal.
Aquesta comissió elevarà al director general
de Turisme la proposta de concessió dels premis.
—7 Resolució
El director general de Turisme, en el termini màxim de tres mesos des de l’acabament del
termini per a la presentació de sol·licituds, resoldrà i notificarà la concessió o denegació del
premi.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa pertinent,
s’entendrà denegat el premi, en aplicació de l’article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre,
d’adequació de procediments administratius en
relació amb el règim de silenci administratiu, i
el termini de resolució i notificació, i de primera
modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/
1989, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3778, de 10.12.2002).
Contra la resolució del director general de
Turisme, que no exhaureix la via administrativa,
es pot interposar recurs d’alçada davant el secretari de Comerç i Turisme en el termini d’un mes
a comptar des de la data de la seva notificació,
sens perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que es consideri procedent.
En el cas de resultar beneficiària d’un dels
premis, la persona interessada haurà de fer arribar a l’Àrea de Qualitat Turística de la Direcció
General de Turisme, Passeig de Gràcia, 105,
08037 Barcelona, el document d’acceptació del
premi en el termini màxim de 10 dies des de l’endemà de la recepció de la notificació.
—8 Revisió
Hi ha la possibilitat de modificar la resolució
de concessió en cas d’alteració de les condicions
o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts pel
mateix concepte.
—9 Control de l’Administració
Les persones beneficiàries dels premis resten
obligats a facilitar tota la informació que els sigui
requerida per la Direcció General de Turisme,
la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents,
d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.
—10 Difusió
La Direcció General de Turisme difondrà públicament els noms dels guardonats.
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Els treballs guanyadors seran dipositats a la
biblioteca del Departament a lliure consulta dels
lectors, amb la indicació en un lloc visible de la prohibició de ser fotocopiats. Tot i així, els/les propietaris/àries dels treballs hauran de registrar els seus
treballs al Registre de la propietat intel·lectual.
—11 Propietat dels treballs
La propietat dels treballs és en tot moment
dels seus autors. No obstant, el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa, amb la notificació prèvia a l’interessat/ada, podrà procedir
a la publicació del seu treball.
Les persones beneficiàries del premi hauran
de fer constar que han obtingut l’esmentat reconeixement en qualsevol actuació de difusió del
seu contingut que puguin dur a terme.
(07.043.107)

AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS
UNIVERSITARIS I DE RECERCA
RESOLUCIÓ
IUE/565/2007, de 22 de febrer, per la qual s’amplia l’import global màxim de la convocatòria de
beques i ajuts postdoctorals dins del programa
Beatriu de Pinós (BP) 2006.
Per la Resolució EDU/2714/2006, de 13 de
juliol (DOGC núm. 4705, de 25.8.2006), es van
aprovar les bases i es va obrir la convocatòria de
beques i ajuts postdoctorals dins del programa
Beatriu de Pinós (BP) 2006.
D’acord amb el que disposa l’article 2 de l’esmentada Resolució, l’import global màxim
d’aquesta convocatòria és de 5.721.250,00 euros,
dels quals 1.442.812,50 euros aniran a càrrec de les
partides pressupostàries 440.0001, 470.0001,
480.0001 i 480.0002 de l’AGAUR per a l’any 2006;
2.860.625,00 euros, a càrrec de les mateixes partides
pressupostàries de l’AGAUR per a l’any 2007, i
1.417.812,50 euros, a càrrec de les mateixes partides
pressupostàries de l’AGAUR per a l’any 2008.
Vistes les disponibilitats pressupostàries destinades a aquesta actuació,
RESOLC:
Article únic
Ampliar en 222.107,81 euros l’import global
màxim de la convocatòria, fixat a l’article 2 de
la Resolució EDU/2714/2006, de 13 de juliol, que
queda establert en 5.943.357,81 euros, a càrrec
de la partides 449.0001 i 480.0001 del pressupost
de l’AGAUR per a l’any 2007.
DISPOSICIÓ FINAL
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via
administrativa, les persones interessades poden
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant el president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca de l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la

