D iari O ficial de la G eneralitat de Catalunya

del termini de tres mesos, a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquest R eglament, per regularitzar la seva situació, d’acord amb les prescripcions d’aquest D ecret.
D ISPO SICIO NS FINA LS
—1 S’autoritza el Departament de la Presidència per dictar les normes necessàries per al desplegament i execució d’aquest D ecret.
—2 Aquest Decret entra en vigor l’endemà de
la seva publicació al D iari O ficial de la G eneralitat de Catalunya.
D ISPO SICIÓ D E R O G ATÒ R IA
Q ueda derogat el D ecret 166/1995, de 18
d’abril, pel qual es regula el R egistre d’instal·ladors d’antenes col·lectives i de sistemes de
televisió en circuit tancat.
Barcelona, 27 de desembre de 1999
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
X AVIE R T R IA S I V ID A L D E L LO BATE R A
Conseller de la Presidència
(99.350.073)

D ECRET
361/1999, de 27 de desem bre, de m odificació del
D ecret 26/1999, de 9 de febrer, pel qual s’aprova l’E statut del Centre de Telecom unicacions i
Tecnologies de la Inform ació de la G eneralitat
de Catalunya.
E ls òrgans de G overn del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la G eneralitat de Catalunya estan formats pel
Consell d’A dministració, el president del Consell i el director gerent.
Entre els membres del Consell d’Administració es garanteix la representació de la Corporació Catalana de R àdio i Televisió i del D epartament de Governació, la qual està motivada pel
fet que són els que requereixen més serveis de
telecomunicacions.
L’aprovació del D ecret 297/1999, de 26 de
novembre, de creació i reorganització de departaments de l’A dministració de la G eneralitat,
comporta, entre d’altres mesures, la creació del
nou D epartament d’Interior, al qual s’assignen
les competències que, amb anterioritat a aquest
D ecret, tenia assignades el D epartament de
G overnació i que no han estat atribuïdes al
D epartament de G overnació i R elacions Institucionals.
A tès que la D irecció G eneral de Seguretat
Ciutadana i la Direcció General d’Emergències
i Seguretat Civil han estat incorporades al nou
D epartament d’Interior, i per tal que els òrgans
de G overn del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació s’adaptin a aquesta
nova organització de la G eneralitat de Catalunya, cal que es modifiqui l’E statut de l’organisme esmentat.
Per tot això, a proposta del conseller de la
Presidència i d’acord amb el G overn,
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D E CR E TO :
A rticle únic
E s fa una nova redacció de l’article 6, apartat primer, i de l’article 11 de l’Estatut del Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, aprovat per D ecret 26/1999, de 9 de febrer, en els termes que es detallen a continuació.
“A rticle 6
”E l Consell d’A dm inistració
”E l Consell d’A dministració, que és l’òrgan
de direcció i control del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, està integrat per 12 membres vocals. Es designaran fins
a 9 vocals en representació dels diferents departaments de la G eneralitat de Catalunya, entre
els quals hi haurà representat el D epartament
d’Interior, i 3 representants seran designats per
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. El
Govern de la Generalitat de Catalunya, si l’evolució de les telecomunicacions ho aconsella,
podrà ampliar el nombre de vocals del Consell
d’A dministració fins al màxim de 20, previstos
a la Llei de creació del Centre de Telecomunicacions.”
“A rticle 11
”E ls vicepresidents del Consell
”E l Consell d’A dministració té dues vicepresidències, que seran exercides per un dels representants de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió i un dels representants del Departament
d’Interior. Correspon als vicepresidents, a més a
més de la substitució i l’exercici de les facultats
del president en els supòsits de malaltia, impossibilitat física, revocació, renúncia o dimissió
d’aquest, les que, si escau, els delegui el Consell
d’A dministració o el president del Consell. La
substitució esmentada correspondrà, en primer
lloc, al vicepresident representant del Departament d’Interior, i per manca o absència d’aquest,
al vicepresident representant de la Corporació
Catalana de R àdio i Televisió.”
D ISPO SICIÓ

FINA L

A quest Decret entrarà en vigor el mateix dia
de la seva publicació al D O G C.
Barcelona, 27 de desembre de 1999
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
X AVIE R T R IA S I V ID A L D E L LO BATE R A
Conseller de la Presidència
(99.351.012)

INSTITU T CATA LÀ
D E LA D O NA
RESOLU CIÓ
de 29 de novem bre de 1999, per la qual es dóna
publicitat a la com posició del jurat de la 9a edició dels Prem is M em orial Carm e K arr per a la
igualtat d’oportunitats hom e-dona i al seu veredicte.
Per R esolució de 3 de març de 1999 (D O G C
núm. 2865, de 12.4.1999) es va fer pública la 9a
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edició dels Premis Memorial Carme Karr per a
la igualtat d’oportunitats home-dona, amb l’objecte de premiar les actuacions remarcables o
exemplars en els mitjans de publicitat i informació periodística realitzades en el decurs de l’any
1998.
Fent ús de les funcions que m’atorga l’article
8.c) del D ecret 92/1998, de 31 de març, pel qual
es modifica l’estructura orgànica de l’Institut
Català de la D ona,

R E SO LC:
Donar publicitat a la composició del jurat per
a la concessió dels Premis de la 9a edició del Memorial Carme Karr per a la igualtat d’oportunitats home-dona i al veredicte que ha emès, els
quals es publiquen a l’annex d’aquesta R esolució.
Barcelona, 29 de novembre de 1999
N Ú R IA L LO R A CH I B O LA D E R A S
D irectora executiva

A NNE X
—1 Com posició del jurat
Presidia:
Núria Llorach i Boladeras, directora executiva de l’Institut Català de la D ona.
Vocals:
Mercè Terradellas i Vilaró, delegada territorial del G overn de la G eneralitat de Catalunya
a Barcelona.
Josep-Lluís Cleries i G onzàlez, director general d’A cció Cívica.
M. À ngels G onzàlez i E stremad, directora
general d’O rdenació E ducativa.
Josep M. Vila i Vicens, director de serveis del
D epartament de la Presidència.
Josep M. A inaud de Lasarte, historiador.
Carme R incón, responsable de les relacions
sectorials del Consell de l’A udiovisual de Catalunya, en representació de Lluís de Carreras i
Serra, president del Consell.
Robert Rodergas i Pagès, president del Gremi
de Publicitat de Catalunya.
Secretària:
Cristina Baulies i Batiller, cap de Comunicació de l’Institut Català de la D ona.
Va excusar l’assistència:
Joaquim Ferrer i Mallol, director general
d’O cupació del D epartament de Treball.
—2 Veredicte
E l jurat, reunit el dia 27 d’octubre de 1999,
després d’examinar el total de les candidatures
presentades a concurs dins de termini, acordà,
atenent especialment els valors igualitaris que
reflecteixen les candidatures i la incidència social
en el procés d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones:
a) D eclarar desert el premi en l’àmbit de
publicitat.
b) D eclarar guanyadores en l’àmbit de professionals de la informació periodística les persones que s’enumeren tot seguit, i deixar desert
el premi en informació televisiva:
En premsa escrita, la periodista Susanna Quadrado, pels seus articles a L a Vanguardia.
En informació radiofònica, el periodista Joan
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D EPA RTA MENT
D E GOVERNA CIÓ
I RELA CIONS
INSTITU CIONA LS
G arcía, pel programa Coses de D ones que s’emet per O nda R ambla Catalunya.
c) A torgar una menció especial a les persones, professionals d’informació periodística,
següents:
R oberto G iménez, director de la R evista del
Vallès, per la secció d’entrevistes Mujeres.
Fina Costa, directora de l’espai Dones d’avui
de Tarragona R àdio.
Mary Bometón, realitzadora i presentadora
de l’espai D ones Avui, d’O nda Cero R adio a
Lleida.
(99.335.030)

*

D ECRET
364/1999, de 27 de desem bre, d’estructuració
parcial del D epartam ent de G overnació i R elacions Institucionals.
E l D ecret 297/1999, de 26 de novembre, de
creació i reorganització de departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
regula el D epartament de G overnació i R elacions Institucionals en les seves línies bàsiques.
A ixí, determina les unitats directives i els organismes que se li adscriuen.
U na vegada establert el marc competencial
i orgànic del D epartament de G overnació i
R elacions Institucionals escau que sigui dotat
d’aquells òrgans que són necessaris en tots els
departaments de l’A dministració i d’aquells
instruments organitzatius que han de facilitar
l’execució de les polítiques específiques del
D epartament com, per exemple, dins de l’àmbit de les relacions exteriors, les relatives a les
relacions amb E uropa.
E l disseny organitzatiu d’aquest D ecret parteix de les previsions de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’A dministració de la G eneralitat i de les diferents disposicions vigents en
matèria de personal eventual.
De conformitat amb el que s’ha exposat, atès
el que estableix l’esmentada Llei 13/1989, de 14
de desembre, a proposta del conseller de Governació i R elacions Institucionals i d’acord amb
el G overn,

D E CR E TO :
A rticle 1
G abinet del conseller
1. E s crea el G abinet del conseller, com a
òrgan d’assistència del conseller, del qual depèn
directament i que té encomanades les funcions
següents:
a) La coordinació de les funcions pròpies de
les unitats en què s’estructura el G abinet del
conseller.
b) Les altres funcions que el conseller li encomani.
2. D el G abinet del conseller en depenen:
a) L’O ficina de Premsa.
b) L’O ficina de Protocol.
c) L’O ficina de R elacions Institucionals.
d) La Secretaria del conseller.
A rticle 2
Funcions de les unitats del G abinet del conseller
1. L’O ficina de Premsa té les funcions següents:
a) La coordinació de les relacions amb els
mitjans de comunicació.
b) L’anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.
c) La transmissió de notes de premsa i la
preparació d’entrevistes i rodes de premsa.
d) La generació d’informació.
e) L’elaboració dels informes que li siguin
encarregats sobre aquest àmbit d’actuació.
f) Q ualsevol altre funció que, d’acord amb
la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

2. L’O ficina de Protocol té atribuïdes les
funcions següents:
a) Les relacions amb la unitat competent en
matèria de protocol de la Presidència.
b) La coordinació de les activitats de protocol, d’actes públics organitzats pel Departament
i d’aquelles en què aquest participa.
c) L’assessorament i assistència en matèria
de protocol al titular del D epartament.
d) Q ualsevol altre funció que, d’acord amb
la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.
3. A l’O ficina de R elacions Institucionals li
correspon:
a) La recerca de la informació necessària per
donar resposta a les iniciatives del Parlament de
Catalunya i de les Corts G enerals pel que fa al
D epartament.
b) L’avaluació de l’adequació de les iniciatives parlamentàries del Parlament de Catalunya
i de les Corts G enerals a les línies d’actuació
definides pel G overn.
c) L’elaboració dels informes que li siguin
encarregats sobre aquest àmbit d’actuació.
d) L’assessorament en matèria de relacions
institucionals al titular del D epartament.
e) Q ualsevol altre funció que, d’acord amb
la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.
4. La Secretaria del conseller té funcions
següents:
a) La coordinació i la realització de les tasques administratives de suport al titular del
D epartament.
b) L’assistència al titular del Departament en
l’organització de la seva agenda d’activitats.
c) Q ualsevol altre funció que, d’acord amb
la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.
A rticle 3
T itulars dels òrgans d’assistència al conseller
E l cap del G abinet del conseller i els responsables de les quatre unitats que en depenen
ocupen llocs de treball de caràcter eventual i es
regeixen pel que estableix la normativa específica reguladora del personal eventual al servei
de l’A dministració de la G eneralitat de Catalunya.
A rticle 4
Secretaria G eneral del D epartam ent
1. E l secretari general del D epartament de
G overnació i R elacions Institucionals exerceix
les funcions que li atribueix l’article 13 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’A dministració
de la Generalitat de Catalunya i les que li siguin
encomanades per delegació del conseller.
2. La Secretaria G eneral s’estructura en els
òrgans següents:
a) La D irecció de Serveis.
b) L’A ssessoria Jurídica.
c) E l G abinet Tècnic.
A rticle 5
D irecció de Serveis
1. La Direcció de Serveis té les funcions previstes a l’article 6.2 del D ecret 297/1999, de 26
de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
2. D e la D irecció de Serveis en depenen els
òrgans actius següents:

