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DISPOSICIONS

PRESID ÈNCIA
D E LA GENERA LITAT
D ECRET
82/1999, de 23 de m arç, pel qual s’autoritz a el
canvi de nom de l’E scola Universitària de G raduats Socials de L leida, adscrita a la Universitat
de L leida.

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
(99.071.110)

El Decret 108/1991, de 22 d’abril, va autoritzar
la transformació del Seminari d’E studis Socials
de Lleida en E scola U niversitària de G raduats
Socials, adscrita a la U niversitat de Barcelona,
la qual va passar a denominar-se Escola Universitària de Graduats Socials de Lleida. El Decret
133/1992, de 22 de juny, va revocar l’adscripció
a la U niversitat de Barcelona de l’E scola U niversitària de G raduats Socials de Lleida, i la va
adscriure a la U niversitat de Lleida.
L’Escola Universitària de Graduats Socials de
Lleida, la titularitat de la qual correspon a una
fundació privada, imparteix en l’actualitat els
estudis conduents a l’obtenció del títol de diplomat en relacions laborals, atès que els estudis de
graduat social van ser reformats mitjançant el
R eial decret 1429/1990, de 26 d’octubre.
A conseqüència de la reforma esmentada, la
Fundació titular de l’E scola U niversitària de
G raduats Socials de Lleida ha demanat a la
U niversitat de Lleida autorització per poder
canviar la denominació d’aquesta E scola U niversitària, la qual passaria a denominar-se E scola U niversitària de R elacions Laborals de
Lleida, denominació que també assoleix la Fundació privada que n’és la titular.
Vista aquesta sol·licitud, la U niversitat de
Lleida ha demanat al Comissionat per a Universitats i R ecerca autorització per fer efectiu el
canvi de denominació d’aquesta Escola Universitària, la qual s’identificarà a partir d’ara amb
el nom d’E scola U niversitària de R elacions
Laborals de Lleida.
D e conformitat amb el que preveuen la Llei
11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària;
la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, i el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de
regulació del règim d’adscripció a universitats
públiques de centres docents d’ensenyament
superior, amb l’acord favorable de la Junta de
Govern i del Consell Social de la Universitat de
Lleida, a proposta del conseller de la Presidència
i amb l’acord previ del G overn,
D E CR E TO :
S’autoritza el canvi de nom de l’E scola U niversitària de Graduats Socials de Lleida, adscrita
a la U niversitat de Lleida, que passarà a denominar-se E scola U niversitària de R elacions
Laborals de Lleida.
D ISPO SICIO NS FINA LS
—1 E s faculten el conseller de la Presidència
i el comissionat per a Universitats i Recerca per
tal que, dins l’àmbit de les seves atribucions respectives, realitzin les actuacions oportunes per
al desplegament i l’execució d’aquest D ecret.
—2 A quest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació en el D O G C.
Barcelona, 23 de març de 1999

D ECRET
83/1999, de 23 de m arç, pel qual s’autoritz a el
canvi de nom de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona és un centre de la Universitat
Politècnica de Catalunya en el qual s’imparteixen diferents estudis en el camp de l’enginyeria superior.
Com sigui que la U niversitat Politècnica de
Catalunya desitja adequar el nom de l’esmentada E scola a les noves titulacions que s’imparteixen en l’actualitat, la Junta de G overn
d’aquesta U niversitat ha demanat al Comissionat per a U niversitats i R ecerca un canvi en la
denominació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona.
D e conformitat amb el que preveuen la Llei
11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària,
la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells
socials, amb l’acord favorable de la Junta de Govern i del Consell Social de la U niversitat Politècnica de Catalunya, a proposta del conseller
de la Presidència i amb l’acord previ del Govern,
D E CR E TO :
A utoritzar el canvi de nom de l’E scola Tècnica Superior d’E nginyers Industrials de Barcelona de la U niversitat Politècnica de Catalunya, la qual passarà a denominar-se E scola
Tècnica Superior d’E nginyeria Industrial de
Barcelona.
D ISPO SICIO NS FINA LS
—1 E s faculten el conseller de la Presidència
i el Comissionat per a Universitats i Recerca per
tal que, dins l’àmbit de les seves atribucions respectives, realitzin les actuacions oportunes per
al desplegament i l’execució d’aquest D ecret.
—2 A quest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al D O G C.
Barcelona, 23 de març 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
(99.063.034)

El Reial decret 2625/1982, de 24 de setembre,
sobre transferència de serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de radiodifusió i televisió, va atribuir al G overn de la G eneralitat, entre d’altres, les funcions i els serveis que
prestava a l’E stat en matèria d’antenes col·lectives i de televisió en circuit tancat, a l’empara
de l’article 16, punts 1 i 3 de l’E statut d’autonomia de Catalunya. A quests sistemes eren en
aquell moment les úniques tecnologies de captació i distribució de senyals de radiodifusió
sonora i televisió.
E l D ecret 197/1983, de 18 de maig (D O G C
de 27.5.1983), va assignar les matèries transferides al D epartament de la Presidència, i el
Decret 247/1994, de 29 de setembre (DOGC de
3.10.1994), va determinar que les exerciria la
D irecció G eneral de R adiodifusió i Televisió,
mitjançant el Servei de G estió de R adiodifusió
i Televisió, al qual correspon fer el seguiment i
el control de les instal·lacions d’antenes col·lectives i de televisió en circuit tancat.
El D ecret 166/1995, de 18 d’abril (DO GC de
7.6.1995), va regular, per primera vegada en el
conjunt de l’E stat, el règim jurídic del R egistre
d’instal·ladors d’antenes col·lectives i de sistemes de televisió en circuit tancat i va determinar, a aquest efecte, la qualificació dels professionals que es dediquen a aquesta activitat a
Catalunya.
E l R eial decret llei 1/1998, de 27 de febrer,
sobre infraestructures en els immobles per a
l’accés dels serveis de telecomunicació, determinà el règim jurídic de les infraestructures
comunes dels serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis, a l’efecte de facilitar l’accés
des dels immobles a les noves tecnologies de
telecomunicacions.
Finalment, el Reial decret 279/1999, de 22 de
febrer, ha aprovat el Reglament regulador de les
infraestructures comunes de telecomunicacions
per a l’accés als serveis de telecomunicació a
l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació
d’equips i de sistemes de telecomunicacions.
A quest R eial decret, a més de determinar els
procediments i la normativa tècnica d’aquestes
instal·lacions, declara que les funcions previstes
en el mateix text seran exercides per aquelles
comunitats autònomes, amb atribucions en matèria de mitjans de comunicació social, a les quals
se’ls hagin transferit funcions referents als registres d’instal·ladors i facultats de control d’instal·lacions d’antenes col·lectives i de televisió en
circuit tancat.
E n conseqüència, i sens perjudici de l’exercici de la capacitat reglamentària de la G eneralitat de Catalunya en aquesta matèria, resulta
necessari adaptar les corresponents competències transferides en el seu dia a la Generalitat de
Catalunya a les previsions del R eial decret 279/
1999, així com assenyalar que correspon exercir-les a la D irecció G eneral de R adiodifusió i
Televisió del D epartament de la Presidència.
Per això, a proposta del D epartament de la
Presidència i d’acord amb el G overn,

D ECRET
84/1999, de 23 de m arç, pel qual s’atribueixen a
la D irecció G eneral de R adiodifusió i Televisió
diverses funcions sobre les insfraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecom unicació a l’interior dels edificis.

D E CR E TO :
A rticle 1
1.1 En relació amb les instal·lacions d’infra-
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estructures comunes de telecomunicacions en
els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació, destinades de forma exclusiva o no a la
captació i/o distribució de radiodifusió sonora,
de televisió i d’altres serveis associats, corresponen a la D irecció G eneral de R adiodifusió i
Televisió del Departament de la Presidència les
funcions de recepció i dipòsit de projectes tècnics i de certificacions o butlletins d’instal·lació,
així com d’expedició de certificacions a l’efecte d’obtenció, entre d’altres documents, del
certificat final d’obra. També li corresponen la
funció d’inspecció i de control i la facultat sancionadora.
1.2 Les persones obligades a presentar projectes, certificacions o, si s’escau, butlletins tècnics d’instal·lació o de modificació de la instal·lació de la infraestructura comuna, ho faran
davant l’esmentada D irecció G eneral, la qual
podrà lliurar, si és procedent, les certificacions
escaients.
1.3 E l D epartament de Política Territorial
i O bres Públiques vetllarà per tal que els certificats finals d’obra, a què fa referència l’apartat
1 anterior, continguin les prescripcions que es
deriven d’aquest D ecret.
A rticle 2
2.1 E s crea el R egistre d’instal·ladors de
telecomunicacions de Catalunya, que s’adscriu
a la D irecció G eneral de R adiodifusió i Televisió. E l R egistre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya té la naturalesa i les funcions, en el seu àmbit territorial, del Registre que
es preveu al capítol III del Reial decret 279/1999.
2.2 El Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya s’adaptarà a les prescripcions de l’esmentat capítol i donarà trasllat al
Ministeri de Foment de les seves inscripcions,
als efectes de comunicació.
2.3 E s crea una secció especial dins del R egistre d’instal·ladors de telecomunicacions de
Catalunya, en la qual s’integra el Registre d’instal·ladors d’antenes col·lectives i de sistemes de
televisió en circuit tancat, previst en el D ecret
166/1995, de 18 d’abril, que mantindrà exclusivament les característiques i funcions que li atorgà la norma esmentada.
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D ECRET
85/1999, de 23 de març, pel qual es creen els Prem is N acionals de R adiodifusió, de Televisió i de
Telecom unicacions de la G eneralitat de Catalunya.
A la fi del segle XX ningú no dubta de la importància que han adquirit en les societats desenvolupades els mitjans de comunicació que
utilitzen les telecomunicacions com a suport per
a la seva difusió. La ràdio i la televisió són presents arreu i participen activament en la conformació de l’imaginari col·lectiu de la societat a
la qual van adreçades, mitjançant les funcions
clàssiques d’aquests mitjans: informar, formar
i entretenir.
Catalunya, que ha estat i és capdavantera en
molts dels camps de la innovació tecnològica,
també vol seguir essent-ho en el de les telecomunicacions.
Amb la posada en funcionament de la primera emissora regular de ràdio, EA J-1 Ràdio Barcelona, el 15 d’octubre de 1924, Catalunya va
esdevenir pionera a l’E stat espanyol en l’àmbit
de la radiodifusió. La iniciativa va ser possible
gràcies a l’empenta d’un grup de persones i empresaris del que avui anomenem societat civil
catalana, a través de l’A ssociació Nacional de
R adiodifusió, la qual posteriorment crearia
R àdio A ssociació de Catalunya i l’emissora
E A J-15 Catalunya R àdio.
D ’aleshores ençà el món de la radiodifusió a
Catalunya ha experimentat una notable expansió, han sorgit grans professionals que han format i han fet escola en l’àmbit de les ones i s’ha
desenvolupat una indústria al voltant de la comunicació radiofònica, que posteriorment s’està
estenent a l’àrea de la televisió i de les telecomunicacions. Tot això ha contribuït a la creació
d’un espai comunicacional català, que avui està
en plena expansió, però que encara s’ha de consolidar i enfortir, i al qual el G overn de la G eneralitat vol donar suport.

litzat l’aportació més rellevant en el camp de la
televisió a Catalunya o en llengua catalana.
Premi Nacional de Telecomunicacions: al
professional, la institució, l’entitat o l’empresa
que hagi realitzat l’aportació més rellevant en
el camp de les telecomunicacions.
A rticle 2
D otació
La dotació de cada Premi Nacional de R adiodifusió, de Televisió i de Telecomunicacions de
la G eneralitat de Catalunya la fixarà el conseller de la Presidència.
A rticle 3
Jurat
E l jurat el nomenarà el conseller de la Presidència d’entre persones representatives de
cada sector.
A rticle 4
Periodicitat
E ls Premis es concediran anualment i es referiran a les aportacions o activitats més rellevants en l’àmbit nacional desenvolupades durant
l’any anterior a la seva concessió.
Barcelona, 23 de març 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
(99.081.099)

D ECRET
88/1999, de 23 de m arç, de m odificació del D ecret 291/1992, de 14 de desem bre, regulador del
Patronat Català Pro E uropa i dels E statuts de
funcionam ent i de règim intern.
Atès el que disposa l’article 9.d) dels Estatuts
de funcionament i de règim intern del Patronat
Català Pro Europa, el Ple del Patronat, en la seva
reunió del passat 12 de febrer de 1999, va acordar acceptar la incorporació com a nou membre del Patronat de la Universitat Internacional
de Catalunya;

A rticle 3
S’atribueixen al Departament de la Presidència les facultats de desplegament del R eial decret 279/1999, en l’àmbit competencial de la
G eneralitat de Catalunya.

Per commemorar aquell esdeveniment, retre
un merescut homenatge a les persones que el
van fer possible i incentivar i reconèixer les
persones i entitats que destaquen avui dia en
aquest camp, s’escau ara, amb ocasió del 75è
aniversari del naixement de la primera emissora
de ràdio a casa nostra, l’establiment dels Premis
Nacionals de R adiodifusió, Televisió i Telecomunicacions de la G eneralitat de Catalunya.

D ISPO SICIO NS FINA LS

A proposta del conseller de la Presidència i
d’acord amb el G overn,

Atès que, per tal de donar compliment a l’acord
esmentat, cal procedir a adaptar el text del D ecret 291/1992, de 14 de desembre, regulador del
Patronat Català Pro E uropa i dels E statuts de
funcionament i de règim intern;

D E CR E TO :

E n virtut d’això,a proposta del Conseller de
la Presidència i d’acord amb el G overn,

—1 S’autoritza el Departament de la Presidència per dictar les normes necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest D ecret.
—2 A quest decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 23 de març 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
(99.081.110)

A rticle 1
O bjecte
E s creen els Premis Nacionals de R adiodifusió, de Televisió i de Telecomunicacions de la
G eneralitat de Catalunya, d’acord amb les característiques següents:
Premi Nacional de R adiodifusió: al professional, la institució, l’entitat o l’empresa que hagi
realitzat l’aportació més rellevant en el camp de
la radiodifusió a Catalunya o en llengua catalana.
Premi Nacional de Televisió: al professional,
la institució, l’entitat o l’empresa que hagi rea-

D E CR E TO :
A rticle 1
A l’article 2 del Decret 291/1992, que enumera les entitats que integren el Patronat, s’hi afegeix la U niversitat Internacional de Catalunya.
A rticle 2
A l’article 4 dels E statuts de funcionament i
règim intern, que enumera les entitats que integren el Patronat, s’hi afegeix la U niversitat
Internacional de Catalunya.

