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»4. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat,
l’import de les dietes o les indemnitzacions que per
qualsevol concepte es percebin no poden ésser superi-
ors en termes anuals al 30% de les retribucions brutes
que la persona afectada hagi de rebre per aquest perí-
ode. El percentatge pot ésser modificat per la llei de
pressupostos.»

SECCIÓ QUARTA. COS DE BOMBERS

ARTICLE 35. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/1994

1. Es modifica l’article 18 bis de la Llei 5/1994, del 4
de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extin-
ció d’incendis i de salvaments de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:

«1. El personal del Cos de Bombers de la Generalitat
que tingui un mínim de dos anys d’antiguitat de servei
actiu en la categoria immediatament inferior, que hagi
superat prèviament un curs de capacitació de caràcter
selectiu impartit per l’Escola de Bombers i Seguretat
Civil de Catalunya i que tingui la titulació adequada pot
accedir a la categoria de bomber o bombera de prime-
ra per promoció interna, mitjançant concurs oposició.

»2. També pot accedir a aquesta categoria el personal
del Cos de Bombers que no disposi de la titulació re-
querida si compleix la resta de requisits establerts per
l’apartat 1, té una antiguitat de deu anys en l’escala
bàsica o de cinc anys en aquesta escala i ha superat un
curs de formació que pot constituir-se com una ampli-
ació del curs específic de formació exigible en tots els
casos.

»3. El personal funcionari que accedeix a la categoria
de bomber o bombera de primera, si compleix els re-
quisits que s’estableixin, resta destinat de manera defi-
nitiva al mateix lloc de treball que ocupava.»

2. Es modifica l’article 19 de la Llei 5/1994, que resta
redactat de la manera següent:

«El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que
tingui un mínim de dos anys d’antiguitat de servei ac-
tiu en la categoria immediatament inferior i que hagi
superat o superi un curs de capacitació de caràcter se-
lectiu impartit per l’Escola de Bombers i Seguretat Ci-
vil de Catalunya pot accedir a la categoria de caporal o
caporala per promoció interna, mitjançant concurs opo-
sició.»

3. Es modifica l’article 20 de la Llei 5/1994, que resta
redactat de la manera següent:

«El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que
tingui un mínim de dos anys d’antiguitat de servei ac-
tiu en la categoria immediatament inferior i que hagi
superat o superi un curs de capacitació de caràcter se-
lectiu impartit per l’Escola de Bombers i Seguretat Ci-
vil de Catalunya pot accedir a la categoria de sergent o
sergenta per promoció interna, mitjançant concurs opo-
sició.»

4. Es modifica l’article 20 bis de la Llei 5/1994, que
resta redactat de la manera següent:

«El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que
tingui un mínim de dos anys d’antiguitat de servei ac-

tiu en la categoria immediatament inferior i que hagi
superat o superi un curs de capacitació de caràcter se-
lectiu impartit per l’Escola de Bombers i Seguretat Ci-
vil de Catalunya pot accedir a la categoria d’oficial o
oficiala per promoció interna, mitjançant concurs opo-
sició.»

SECCIÓ CINQUENA. POLICIA DE LA GENERALITAT - MOS-
SOS D’ESQUADRA

ARTICLE 36. ADDICIÓ D’UNA NOVA DISPOSICIÓ ADDICIO-
NAL A LA LLEI 10/1994

S’afegeix una nova disposició addicional, la sisena, a la
Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra, amb el text següent:

«1. Els funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra de
les categories de mosso o mossa i caporal o caporala
de l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administra-
tius de caràcter econòmic, en el grup C, d’acord amb
el que estableix l’article 19 del Decret legislatiu 1/1997,
del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública.

»2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la dife-
rència retributiva del sou base resultant de la classifica-
ció en el grup C es dedueix del complement específic
de la corresponent relació de llocs de treball.

»3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterio-
ritat a l’aplicació del canvi de classificació a què fa re-
ferència aquesta disposició s’han de valorar d’acord
amb el grup de classificació al qual pertanyia el funci-
onari o funcionària en el moment que foren perfets,
d’entre els establerts per l’article 19 del Decret legisla-
tiu 1/1997.

»4. Les persones aspirants a la categoria de mosso o
mossa, durant la realització del curs selectiu a l’Esco-
la de Policia de Catalunya, han de percebre les retribu-
cions bàsiques corresponents al grup D.»

SECCIÓ SISENA. PERMANÈNCIA EN EL SERVEI ACTIU DELS

FUNCIONARIS DELS COSSOS DE METGES, FARMACÈUTICS I
PRACTICANTS TITULARS DE LA SANITAT LOCAL

ARTICLE 37. REGULACIÓ DE LA PRÒRROGA EN EL SERVEI

ACTIU DEL PERSONAL FUNCIONARI PERTANYENT ALS COS-
SOS DE METGES, FARMACÈUTICS I PRACTICANTS TITULARS

DE LA SANITAT LOCAL

1. Els funcionaris dels cossos de metges, farmacèutics
i practicants titulars de la sanitat local, en el marc del
que disposa l’article 2.3 de l’Estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut, poden sol·licitar volun-
tàriament perllongar llur permanència en el servei ac-
tiu, com a màxim, fins que compleixin els setanta anys
d’edat, dins els dos mesos anteriors a la data de compli-
ment dels seixanta-cinc anys. La permanència en el
servei actiu ha d’ésser autoritzada pel departament
competent en aquesta matèria, en funció de les neces-
sitats del sistema sanitari públic, i articulada en el marc
del pla d’ordenació de recursos humans que resulti
afectat o l’instrument de gestió equivalent.
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2. La pròrroga en el servei actiu, a instància de la per-
sona interessada, és procedent si en el moment de com-
plir l’edat de jubilació forçosa li manquen sis anys o
menys de cotització per a causar la pensió de jubilació.
Aquesta pròrroga no es pot perllongar més enllà del dia
en què la persona interessada completi el temps de co-
tització necessari per a causar la pensió de jubilació, en
el règim que li sigui aplicable, sigui quin en sigui l’im-
port, i la seva concessió ha d’ésser supeditada al fet que
resti acreditat que té la capacitat funcional necessària
per a exercir la professió o les activitats corresponents
al seu nomenament.

3. La persona interessada que, en el moment de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei, hagi complert els seixanta
anys d’edat, pot perllongar voluntàriament la seva edat
de jubilació fins a assolir el temps màxim de cotització
en el sistema de previsió social al qual estigui acollit,
amb el límit dels setanta anys d’edat i sempre que res-
ti acreditat que té la capacitat funcional necessària per
a exercir la professió o desenvolupar les activitats cor-
responents al seu nomenament.

CAPÍTOL IV. ALTRES MODIFICACIONS DE LLEIS SUBSTAN-
TIVES

SECCIÓ PRIMERA. SINDICATURA DE COMPTES

ARTICLE 38. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1984

S’afegeix una nova lletra, la i, a l’apartat 1 de l’article
2 de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes, amb el text següent:

«i) Fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals
l’àmbit dels quals se circumscrigui a Catalunya.»

SECCIÓ SEGONA. JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA

ARTICLE 39. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1995

Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 6/1995,
de 28 de juny, del Jurat d’Expropiació de Catalunya,
que resta redactat de la manera següent:

«1. El Jurat d’Expropiació funciona en cinc seccions,
la demarcació de les quals correspon als territoris de les
províncies actuals de Barcelona, Girona i Lleida i als
territoris de les delegacions del Govern a Tarragona i a
les Terres de l’Ebre.»

SECCIÓ TERCERA. CONSELLS ESCOLARS

ARTICLE 40. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 25/1985

S’afegeix una nova disposició addicional, la segona, a
la Llei 25/1985, del 10 de desembre, dels consells es-
colars, amb el text següent:

«1. Al Consell Escolar de la ciutat de Barcelona, atesa
la seva singularitat, li és aplicable el règim establert per
als consells escolars territorials, amb la composició
específica que es determini per decret.

»2. El règim dels consells escolars de districte és el que
aquesta Llei estableix per als consells escolars munici-
pals, amb la composició específica que es determini per
decret.»

SECCIÓ QUARTA. CONSELL GENERAL DE MUNTANYA

ARTICLE 41. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 2/1983

Es modifica l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 2/1983,
del 2 de març, d’alta muntanya, que resta redactat de la
manera següent:

«2. La composició del Consell General de Muntanya ha
d’ésser determinada pel Govern a proposta del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques. En
qualsevol cas, en aquest Consell hi ha d’haver represen-
tants de l’Administració local i dels diferents departa-
ments de l’Administració de la Generalitat vinculats
amb les actuacions de muntanya.»

SECCIÓ CINQUENA. SISTEMA BIBLIOTECARI DE CATALUNYA

ARTICLE 42. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 4/1993

1. Es modifiquen les lletres b i c de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 14 de la Llei 4/1993, del 18 de març, del sistema
bibliotecari de Catalunya, que resten redactades de la
manera següent:

«b) La vicepresidència primera, que correspon al direc-
tor o directora general competent en matèria de patri-
moni cultural; la vicepresidència segona, que correspon
al president o presidenta de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, i la vicepresidència tercera, que correspon al di-
rector o directora de la Biblioteca de Catalunya.

»c) Els vocals següents, nomenats pel conseller o con-
sellera de Cultura: els directors de les diferents unitats
de la Biblioteca de Catalunya; quatre vocals a proposta
del director o directora general competent en matèria
de patrimoni cultural; dos vocals a proposta de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans; dos vocals a proposta del Con-
sell Interuniversitari; un vocal a proposta de l’Ajunta-
ment de Barcelona, i un vocal a proposta del Col·legi
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalu-
nya.»

2. Es modifica l’article 15 de la Llei 4/1993, que resta
redactat de la manera següent:

«Article 15. El director o directora

»El director o directora, que és nomenat pel conseller
o consellera de Cultura, té les funcions següents:

»a) Exercir la direcció de l’entitat, establir les directrius
tècniques per a la prestació de serveis i fixar els crite-
ris generals d’organització.

»b) Representar el centre i exercir-ne les accions judi-
cials i administratives.

»c) Formalitzar els contractes i autoritzar les despeses.

»d) Dirigir el personal.

»e) Coordinar l’activitat de les diferents unitats en què
s’estructura la Biblioteca de Catalunya.

»f) Acordar les adquisicions de material bibliogràfic.

»g) Proposar al Consell Rector el pla anual d’actuaci-
ons, la memòria sobre la gestió i l’avantprojecte de
pressupost.
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