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(*) Per a l’any 1997 aquesta quantitat serà
d’1.300.000 ptes.

b) Mitjans materials.
Es transfereix la propietat dels béns immo-

bles següents:
Casa forestal de Bossòst, Bossòst (Val d’A-

ran).
Casa d’es Bordes, Es Bordes (Val d’Aran).
Es transfereix la propietat dels vehicles se-

güents: Land Rover (B-2073-IC), Renault 4L
(B-2247-KU), Suzuki (B-5114-JT), Renault 4L
(L-3127-U), Fiat Panda (L-8334-U), Nissan (L-
8880-W).

Abans d’un mes, comptat a partir de la publi-
cació d’aquest Decret, representants del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya i del Conselh Generau
dera Val d’Aran signaran una acta on es deta-
llaran els béns mobles afectes als serveis trans-
ferits.

c) Mitjans personals.
Al personal transferit per aquest decret so-

bre transferència de competències i serveis de
la Generalitat de Catalunya al Consell General
de la Vall d’Aran en matèria de caça, pesca i
aprofitaments forestals se li respectarà per l’Ad-
ministració de destí el grup del cos i l’escala de
procedència i els drets econòmics inherents al
grau personal que tinguin reconegut, així com
els drets relatius a la funció a desenvolupar.
Igualment i respecte de l’Administració de la
Generalitat restaran en la situació administra-
tiva de serveis en altres administracions, conser-
vant la condició de funcionaris de la Generali-
tat de Catalunya, però sense reserva de plaça i
destinació, i se’ls aplicarà el règim estatutari
vigent en l’Administració pública en què pres-
tin serveis.

Així mateix, tant aviat com aquest decret
s’aprovi, el Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca, trametrà al Consell General de la
Vall d’Aran els expedients personals dels fun-
cionaris transferits i els certificats d’havers re-
ferits a les quantitats meritades durant el 1997.

Relació de funcionaris adscrits als serveis que
es traspassen:

Cognoms i nom:  Ares Basanta, Gabino.
DNI: 33.770.051.
Cos: agents rurals.
Grup: D.
Nivell: 14.
Situació administrativa: actiu.
Jornada: especial.
Retribucions bàsiques: (10 triennis) 1.428.714
ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Total retribucions: 3.145.482 ptes.
Venciment triennis: 29.6.1999.

Cognoms i nom: Garcia Robles, Basilio.
DNI: 16.775.998.
Cos: agents rurals.
Grup: D.
Nivell: 14.
Situació administrativa: actiu.
Jornada: especial.
Retribucions bàsiques: (6 triennis) 1.297.674 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Total retribucions: 3.014.442 ptes.
Seguretat Social: 940.506 ptes.
Venciment triennis: 2.11.1997.

Cognoms i nom: España Ubeira, José Antonio.
DNI: 41.095.091.

Cos: agents rurals.
Grup: D.
Nivell: 14.
Situació administrativa: actiu.
Jornada: especial.
Retribucions bàsiques: (4 triennis) 1.232.154 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Total retribucions: 2.948.922 ptes.
Venciment triennis: 20.2.1999.

Cognoms i nom: Menis Deo, Agustín.
DNI: 41.092.879.
Cos: agents rurals.
Grup: D.
Nivell: 14.
Situació administrativa: actiu.
Jornada: especial.
Retribucions bàsiques: (6 triennis) 1.297.674 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Total retribucions: 3.014.442 ptes.
Seguretat Social: 940.506 ptes.
Venciment triennis: 2.11.1997.

Cognoms i nom: Garcia Linares, Antonio.
DNI: 41.094.722.
Cos: agents rurals.
Grup: D.
Nivell: 14.
Situació administrativa: actiu.
Jornada: especial.
Retribucions bàsiques: (4 triennis) 1.232.154 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Total retribucions: 2.948.922 ptes.
Venciment triennis: 1.2.1999.

Cognoms i nom: Sanjuan de la Moga, Juan José.
DNI: 41.093.419.
Cos: agents rurals.
Grup: D.
Nivell: 14.
Situació administrativa: actiu.
Jornada: especial.
Retribucions bàsiques: (6 triennis) 1.297.674 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Total retribucions: 3.014.442 ptes.
Seguretat Social: 940.506 ptes.
Venciment triennis: 2.6.1998.

Cognoms i nom: Castet Jové, Juan.
DNI: 41.092.876.
Cos: agents rurals.
Grup: D.
Nivell: 14.
Situació administrativa: actiu.
Jornada: especial.
Retribucions bàsiques: (8 triennis) 1.363.194 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Total retribucions: 3.079.962 ptes.
Venciment triennis: 1.2.1998.

Cognoms i nom: Arjo España, Aurelio.
DNI: 41.092.509.
Cos: agents rurals.
Grup: D.
Nivell: 16.
Situació administrativa: actiu.
Jornada: especial.
Retribucions bàsiques: (9 triennis) 1.395.954 ptes.
Retribucions complementàries: 1.982.712 ptes.
Total retribucions: 3.378.666 ptes.
Cap forestal de Comarca de la Val d’Aran.
Venciment triennis: 1.8.1998.

Cognoms i nom: Medan Dejuan, José.
DNI: 41.092.771.
Cos: agents rurals.

Grup: D.
Nivell: 14.
Situació administrativa: actiu.
Jornada: especial.
Retribucions bàsiques: (6 triennis) 1.297.674 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Total retribucions: 3.014.442 ptes.
Seguretat Social: 940.506 ptes.
Venciment triennis: 2.11.1997.

Cognoms i nom: Carrasco Medie, Antonio.
DNI: 43.501.162.
Cos: agents rurals.
Grup: D.
Nivell: 14.
Situació administrativa: actiu.
Jornada: especial.
Retribucions bàsiques: (1 trienni) 1.133.874 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Total retribucions: 2.850.642 ptes.
Seguretat Social: 940.506 ptes.
Venciment triennis: 7.8.1998.

Cognoms i nom: Cuito Ane, Antoni.
DNI: 41.094.184.
Cos: agents rurals.
Grup: D.
Nivell: 14.
Situació administrativa: actiu.
Jornada: especial.
Retribucions bàsiques: (7 triennis) 1.314.054 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Total retribucions: 3.030.822 ptes.
Venciment triennis: 30.8.1999.

Total transferència

Retribucions bàsiques: 14.290.794 ptes.
Retribucions complementàries: 19.150.392 ptes.
Total retribucions: 33.441.186 ptes.
Seguretat Social: 4.651.424.

—3 Entrada en vigor
Els traspassos entren en vigor l’endemà de la

seva publicació al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.

DECRET
288/1997, de 31 d’octobre, de transferéncia de com-
peténcies e servicis dera Generalitat de Catalunya
ath Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria
de caça, pesca e aprofitaments forestaus.

Era Lei 16/1990, de 13 de juriòl, sus eth règim
especiau dera Val d’Aran, establís en sòn arti-
cle 20.3 qu’era Generalitat de Catalunya a de
cedir ath Conselh Generau dera Val d’Aran
competéncies e servicis sus diuèrses matèries,
entre es quaus i a era pesca, era caça e es apro-
fitaments forestaus.

Dat qu’eth Plen dera Comission de Govèrn
dera Generalitat-Conselh Generau dera Val
d’Aran, eth dia 31 de juriòl de 1997, a adop-
tat un acòrd sus eth traspàs de competéncies
e servicis en matèria de pesca, caça e aprofi-
taments forestaus, de conformitat damb eth
procediment previst en Decrèt 275/1991, d’11
de deseme, peth quau es despleguen era com-
posicion, era organisacion e eth foncionament
dera nomentada Comission;

A propòsta des conselhèrs de Governacion
e d’Agricultura, Ramaderia e Pesca e cossent
damb eth Govèrn,
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DECRÈTI:

Article unic
Aprovar er acòrd de traspàs de competéncies

e servicis dera Generalitat de Catalunya ath
Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria
de pesca, caça e aprofitaments forestaus, que se
publique anèx ad aguest Decrèt.

DISPOSICIONS FINAUS

—1 Er exercici dera caça e dera pesca flu-
viaus ena Val d’Aran se regirà pera normatiua
vigenta en tota Catalunya e, concrètament,
pes ordres annaus de vedes, enes quaus se
haràn a constar, a propòsta deth Consell dera
Val d’Aran, es peculiaritats qu’afècten ath
territòri aranés.

—2 Laguens deth territòri dera Val d’Aran
delimitats ar efècte regiràn es normes vigentes re-
latiues ara Resèrva Nacionau de Caça deth Naut
Aran - Palhars, es de zòna de caça controlada en
encastre de Mijaran e Baish Aran e era dera zòna
de pesca controlada en tot eth territòri.

—3 Es denóncies que formulen es agents ruraus
transferidi ath Conselh Generau dera Val d’Aran
seràn trametudes ath Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia e Pesca entara instruccion des
corresponents expedients sancionadors.

—4 Es licéncies de caça e de pesca expedides
peth Conselh Generau seràn vàlides entà exercir
aguestes activitats a tota Catalunya e en totes
aqueres comunitats autònomes a on agen reco-
neishut es licéncies de Catalunya. Atau madeish,
es licéncies expedides peth Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia e Pesca seràn valides en
territòri dera Val d’Aran.

—5 Eth Departament d’Agricultura, Ramaderia
e Pesca e eth Conselh Generau dera Val d’Aran
establiràn un convèni de collaboracion as eféctes
qu’eth Conselh pogue disposar dera informacion
de besonh sus corsi de formacion entàs agents
ruraus, inversions o plans que s’agen de hèr en sòn
territòri, e projèctes de normatiua que les poguen
afectar.

Barcelona, 31 d’octobre de 1997

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalunya

XAVIER POMÉS I ABELLA

Conselhèr de Governacion

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ

Conselhèr d’Agricultura, Ramaderia e Pesca

ACORD
sus eth traspàs de competéncies e servicis dera
Generalitat de Catalunya ath Conselh Generau dera
Val d’Aran en matèria de pesca, caça e aprofita-
ments forestaus, adoptat peth Plen dera Comission
de Govèrn dera Generalitat-Conselh Generau dera
Val d’Aran eth 31 de juriòl de 1997.

—1 Competéncies e servicis que se traspassen
Eth Govèrn dera Generalitat transferís ath

Conselh Generau dera Val d’Aran es compe-
téncies e es servicis seguissen:

a) En matèria de caça e pesca fluviau:
Expedicion des licéncies de pesca fluviau e de

caça.

Vigilància e denóncies en matèria d’infracci-
ons de caça e de pesca fluviau.

b) En matèria d’aprofitaments forestaus:
Autorisacions entà quinsevolh tipe d’aprofi-

tament forestau, e tanben entà desbodigar e
cambis de cotius.

Assessorament en matèria de produccion
forestau.

Aprovacion des projècte tecnics de gestion.
Assisténcia tecnica e aprovacion deth progra-

ma annau de milhores des bòsqui d’utilitat pu-
blica.

Autorisacions d’ocupacions e servituds en
bòsqui d’utilitat publica.

Autorisacions excepcionaus entà alugar huec.
Actuacions entara prevencion d’incèndis

forestaus.
Vigilància e denóncia en matèria d’aprofita-

ments forestaus.
c) En matèria de proteccion des bèsties:
Vigilància e denóncies per infraccion de dis-

posicions vigentes sus proteccion des bèsties.
d) En matèria de circulacion motorisada:
Vigilància e denóncies per infraccion des dis-

posicions vigentes sus circulacion motorisada en
mèdi naturau.

—2 Mieis que se traspassen
a) Mieis financèrs.
Personau:
Retribucion e triènnis: 38.092.610 ptes.
Vales minjador: 600.000 ptes.
Productivitat: 334.510 ptes.
D’auti:
Eth 80% der impòrt totau des sancions que

se recapten per infraccions cometudes ena Val
d’Aran en relacion as matèries traspassades.

Despenes der immobilisat materiau: 1.000.000
de ptes. (*)

Despenes de manteniment der immobilisat
materiau: 775.000 ptes.

Carburants: 960.000 ptes.
Vestiari: 440.000 ptes.
Formacion: 110.000 ptes.
Assegurança de veïculs: 300.000 ptes.
A entitats territoriaus promotores d’activitats

agràries: 5.463.229 ptes.
(*) Entar an 1997 aguesta quantitat serà

d’1.300.000 ptes.
b) Mieis materiaus.
Se trasferís era propietat des bens immòbles

seguissen:
Casa forestau de Bossòst, Bossòst (Val d’Aran).
Casa d’Es Bòrdes, Es Bòrdes (Val d’Aran).
Se trasferís era propietat des veïculs que se-

guissen: Land Rover (B-2073-IC), Renault 4L
(B-2247-KU), Suzuki (B-5114-JT), Renault 4L
(L-3127-U), Fiat Panda (L-8334-U), Nissan (L-
8880-W).

Abantes d’un mes, a compdar dera publi-
cacion d’aguest Decrèt, representants deth De-
partament d’Agricultura, Ramaderia e Pesca
dera Generalitat de Catalunya e deth Conselh
Generau dera Val d’Aran signaràn ua acta a on
se detalharàn es bens mòbles afèctes as servicis
transferidi.

c) Mieis personaus.
Ath personau transferit per aguest decrèt

sus transferéncia de competéncies e servicis
dera Generalitat de Catalunya ath Consell
General dera Vall d’Aran en matèria de caça,
pesca e aprofitaments forestaus se li respec-
tarà pera Administracion de destin eth grop
deth còs e era  escala de procedéncia e es drets

economics inerents ath grad personau qu’agen
reconeishut, e tanben es drets relatius ara
foncion a desvolopar. Igualment e respècte
dera Administració dera Generalitat demo-
raràn ena situacion administratiua de servicis
en d’autes administracions, conservant era
condicion de foncionaris dera Generalitat de
Catalunya, pero sense resèrva de plaça e des-
tinacion, e se les aplicarà eth règim estatua-
ri vigent ena Administracion publica ena que
prèsten servici.

Atau madeish, tanlèu com aguest decrèt
s’apròve, eth Departament d’Agricultura, Ra-
maderia e Pesca, trameterà ath Consell Ge-
neral dera Vall d’Aran es expedients perso-
naus des foncionaris transferidi e es certificats
d’auers referidi as quantitats meritades pen-
dent eth 1997.

Relacion de foncionaris adscriti as servicis que
se traspassen:

Cognòms e nòm:  Ares Basanta, Gabino.
DNI: 33.770.051.
Còs: agents ruraus.
Grop: D.
Nivèu: 14.
Situacion administraiua: actiu.
Jornada: especiau.
Retribucions basiques: (10 triènnis) 1.428.714
ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Totau retribucions: 3.145.482 ptes.
Venciment triènnis: 29.6.1999.

Cognòms e nòm: Garcia Robles, Basilio.
DNI: 16.775.998.
Còs: agents ruraus.
Grop: D.
Nivèu: 14.
Situacion administraiua: actiu.
Jornada: especiau.
Retribucions basiques: (6 triènnis) 1.297.674 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Totau retribucions: 3.014.442 ptes.
Seguretat Sociau: 940.506 ptes.
Venciment triènnis: 2.11.1997.

Cognòms e nòm: España Ubeira, José Antonio.
DNI: 41.095.091.
Còs: agents ruraus.
Grop: D.
Nivèu: 14.
Situacion administraiua: actiu.
Jornada: especiau.
Retribucions basiques: (4 triènnis) 1.232.154 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Totau retribucions: 2.948.922 ptes.
Venciment triènnis: 20.2.1999.

Cognòms e nòm: Menis Deo, Agustín.
DNI: 41.092.879.
Còs: agents ruraus.
Grop: D.
Nivèu: 14.
Situacion administraiua: actiu.
Jornada: especiau.
Retribucions basiques: (6 triènnis) 1.297.674 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Totau retribucions: 3.014.442 ptes.
Seguretat Sociau: 940.506 ptes.
Venciment triènnis: 2.11.1997.

Cognòms e nòm: Garcia Linares, Antonio.
DNI: 41.094.722.
Còs: agents ruraus.
Grop: D.
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Nivèu: 14.
Situacion administraiua: actiu.
Jornada: especiau.
Retribucions basiques: (4 triènnis) 1.232.154 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Totau retribucions: 2.948.922 ptes.
Venciment triènnis: 1.2.1999.

Cognòms e nòm: Sanjuan dera Moga, Juan José.
DNI: 41.093.419.
Còs: agents ruraus.
Grop: D.
Nivèu: 14.
Situacion administraiua: actiu.
Jornada: especiau.
Retribucions basiques: (6 triènnis) 1.297.674 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Totau retribucions: 3.014.442 ptes.
Seguretat Sociau: 940.506 ptes.
Venciment triènnis: 2.6.1998.

Cognòms e nòm: Castet Jové, Juan.
DNI: 41.092.876.
Còs: agents ruraus.
Grop: D.
Nivèu: 14.
Situacion administraiua: actiu.
Jornada: especiau.
Retribucions basiques: (8 triènnis) 1.363.194 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Totau retribucions: 3.079.962 ptes.
Venciment triènnis: 1.2.1998.

Cognòms e nòm: Arjo España, Aurelio.
DNI: 41.092.509.
Còs: agents ruraus.
Grop: D.
Nivèu: 16.
Situacion administraiua: actiu.
Jornada: especiau.
Retribucions basiques: (9 triènnis) 1.395.954 ptes.
Retribucions complementàries: 1.982.712 ptes
Totau retribucions: 3.378.666 ptes.
Cap forestau de Comarca dera Val d’Aran.
Venciment triènnis: 1.8.1998.

Cognòms e nòm: Medan Dejuan, José.
DNI: 41.092.771.
Còs: agents ruraus.
Grop: D.
Nivèu: 14.
Situacion administraiua: actiu.
Jornada: especiau.
Retribucions basiques: (6 triènnis) 1.297.674 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Totau retribucions: 3.014.442 ptes.
Seguretat Sociau: 940.506 ptes.
Venciment triènnis: 2.11.1997.

Cognòms e nòm: Carrasco Medie, Antonio.
DNI: 43.501.162.
Còs: agents ruraus.
Grop: D.
Nivèu: 14.
Situacion administraiua: actiu.
Jornada: especiau.
Retribucions basiques: (1 trienni) 1.133.874 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Totau retribucions: 2.850.642 ptes.
Seguretat Sociau: 940.506 ptes.
Venciment triènnis: 7.8.1998.

Cognòms e nòm: Cuito Ane, Antoni.
DNI: 41.094.184.
Còs: agents ruraus.
Grop: D.
Nivèu: 14.

Situacion administraiua: actiu.
Jornada: especiau.
Retribucions basiques: (7 triènnis) 1.314.054 ptes.
Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
Totau retribucions: 3.030.822 ptes.
Venciment triènnis: 30.8.1999.

Totau transferéncia

Retribucions basiques: 14.290.794 ptes.
Retribucions complementàries: 19.150.392 ptes.
Totau retribucions: 33.441.186 ptes.
Seguretat Sociau: 4.651.424 ptes.

—3 Entrada en vigor
Es traspassi entraràn en vigor londeman dera

sua publicacion en DOGC.

(97.293.019)

RESOLUCIÓ
de 12 de novembre de 1997, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord del Govern d’11 de novembre
de 1997, de la convocatòria per a la integració
directa en el cos d’advocats de la Generalitat de
Catalunya.

Atès que en data 11 de novembre de 1997 el
Govern de la Generalitat de Catalunya va pro-
cedir a l’aprovació de l’Acord de la convocatòria
per a la integració directa en el cos d’advocats
de la Generalitat de Catalunya dels funciona-
ris que reunissin els requisits establerts en l’apar-
tat primer de la disposició transitòria segona de
la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels
serveis jurídics de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya;

De conformitat amb el que estableix l’article
46.2 del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics
de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya l’Acord del
Govern d’11 de novembre de 1997, pel qual es
procedeix a la convocatòria per a la integració
directa en el cos d’advocats de la Generalitat
de Catalunya, dels funcionaris que reuneixin
els requisits establerts en l’apartat primer de
la disposició transitòria segona de la Llei 7/
19967, de 5 de juliol, d’organització dels serveis
jurídics de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, el qual figura annex a aquesta Re-
solució.

Barcelona, 12 de novembre de 1997

XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA

Conseller de la Presidència

ACORD
d’11 de novembre de 1997, del Govern  pel qual
es procedeix a la convocatòria per a la integra-
ció directa en el cos d’advocats de la Generali-
tat de Catalunya dels funcionaris que reuneixin
els requisits establerts en l’apartat primer de  la
disposició transitòria segona de la Llei 7/1996, de
5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

La Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels
serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 2232, de 19.7.1996), estableix en la
disposició transitòria segona, apartat primer, que
el Govern  ha d’integrar directament en el cos
d’advocats els funcionaris de carrera de la Gene-
ralitat del grup A, llicenciats en dret, que reunei-
xin els requisits que s’estableixen en aquesta Llei.

En concret, l’esmentada disposició determi-
na textualment que “el Govern ha d’integrar
directament en el cos d’advocats de la Gene-
ralitat els funcionaris de carrera de la Genera-
litat de Catalunya del grup A, llicenciats en
dret, que estiguin desenvolupant funcions d’as-
sessorament i/o representació i defensa jurídica
en el Gabinet Jurídic Central o en les assesso-
ries jurídiques generals dels departaments du-
rant dos anys com a mínim, si són els caps de
les assessories jurídiques generals dels depar-
taments, o quatre com a mínim, si ocupen llocs
en el Gabinet Jurídic Central o en les esmen-
tades assessories jurídiques, i ocupin llocs de
nivell mínim 26, sempre que les seves funcions
siguin les esmentades, i també els que, reunint
els citats requisits, hagin ocupat els llocs esmen-
tats i es trobin en la situació de serveis especials.
Els anys de desenvolupament de les funcions
a què fa referència aquest apartat poden ésser
consecutius o no ésser-ho.”

El Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics
de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya (DOGC núm. 2492, de 9.10.1997) re-
gula detalladament, en el seus  articles 46 i 47,
el procediment d’integració concret previst a
l’apartat primer de la disposició transitòria se-
gona de la Llei 7/1996, de 5 de juliol.

En conseqüència, per tal de donar acompli-
ment al que estableixen la Llei 7/1996, de 5 de
juliol, i el Decret 257/1997, de 30 de setembre,
previ informe de la Comissió Tècnica de la Fun-
ció Pública, i a proposta del Departament de la
Presidència, el Govern adopta el següent Acord:

—1 S’obre la convocatòria per a la integració
directa en el cos d’advocats de la Generalitat dels
funcionaris de carrera  del grup A, llicenciats en
dret, que  compleixin els requisits de funcions,
antiguitat i nivell, d’acord amb l’apartat primer
de la disposició transitòria segona de la Llei 7/
1996, de 5 de juliol, d’organització del serveis
jurídics de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

—2 Els funcionaris interessats hauran de pre-
sentar una sol·licitud d’integració davant el di-
rector del Gabinet Jurídic de la Generalitat, a
la qual s’hi haurà d’adjuntar la documentació
justificativa del compliment dels requisits exi-
gits, o bé caldrà designar el lloc o l’oficina des
de la qual això es pugui certificar.

—3 El termini de presentació de les sol·licituds
serà de trenta dies hàbils a comptar de l’ende-
mà de la publicació d’aquest Acord en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—4 Examinades les sol·licituds, a proposta del
conseller de la Presidència i a iniciativa del di-
rector del Gabinet Jurídic de la Generalitat, el
Govern resoldrà la integració dels funcionaris
que compleixin els requisits exigits, mitjançant
Acord que es publicarà en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.


