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Article 55
Modiicació de la Llei 8/2008
Es modifica l’apartat 4 de l’article 17 de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició
del rebuig dels residus, que resta redactat de la manera següent:
“4. No es consideren residus destinats a la deposició controlada els residus de
la construcció gestionats d’acord amb el que disposen els articles 4 i 5 del Reial
decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, sempre que es compleixin els objectius mínims de
recuperació que s’estableixin reglamentàriament.”
SECCIÓ VUITENA

Servei Català de Trànsit
Article 56
Modiicació de l’article 5 de la Llei 14/1997
Es modifica l’article 5 de la Llei 14/1997, del 24 de desembre, de creació del Servei
Català de Trànsit, que resta redactat de la manera següent:
“Article 5. La Direcció
”La persona que ocupa la Direcció amb rang de director o directora general és
nomenada i separada per decret del Govern i té les funcions següents:
”a) Elaborar anualment el pla d’actuació i l’avantprojecte i la liquidació del
pressupost, per tal de presentar-los a la Presidència perquè els aprovi.
”b) Dirigir, coordinar, gestionar i inspeccionar els serveis d’acord amb les directrius de la Presidència.
”c) Administrar i gestionar els recursos econòmics del Servei.
”d) Ordenar les despeses i els pagaments dins els límits establerts.
”e) Proposar la plantilla del Servei, la relació de llocs de treball i el règim retributiu del personal en el marc de la legislació aplicable.
”f) Contractar el personal del Servei en règim laboral.
”g) Resoldre els expedients sancionadors que s’incoïn per infraccions comeses
contra la normativa de trànsit, la circulació de vehicles i la seguretat viària a les vies
interurbanes i travessies, sens perjudici de les competències municipals.
”h) Resoldre els expedients sancionadors que s’incoïn per infraccions comeses en
vies urbanes dels municipis que hagin signat un conveni d’acord amb l’article 11.
”i) Resoldre els expedients sancionadors relatius a les autoescoles i als centres
de reconeixement d’aptituds psicotècniques dels conductors.
”j) Resoldre els recursos administratius.
”k) Exercir qualsevol altra funció que li delegui la Presidència.”
Article 57
Modiicació de l’article 10 de la Llei 14/1997
Es modifica l’article 10 de la Llei 14/1997, que resta redactat de la manera següent:
“Article 10. Recursos
”1. Les resolucions de la Direcció del Servei Català de Trànsit, que no esgoten
la via administrativa, poden ésser objecte de recurs d’alçada davant el titular o
la titular del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Les
resolucions de la Presidència posen fi a la via administrativa.
”2. El recurs de revisió s’ha d’interposar davant l’òrgan que va dictar l’acte que
s’impugna en els supòsits establerts legalment.
”3. El recurs potestatiu de reposició contra les resolucions sancionadores dictades pel director o directora del Servei Català de Trànsit s’interposa davant aquest
mateix òrgan, que és el competent per a resoldre’l.
”4. Exhaurida la via administrativa, es pot interposar el recurs contenciós administratiu o el que es consideri més ajustat al dret, d’acord amb els terminis i el procediment que assenyala la legislació aplicable a l’Administració de la Generalitat.”
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