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rants i en un projecte tècnic relacionat amb la gestió
de la unitat assistencial.

Els aspirants seleccionats han d’obtenir un nomena-
ment temporal per al lloc, que ha d’estar subjecte a ava-
luacions quadriennals a efectes de la seva continuïtat
en el lloc.

El Govern ha de desplegar, mitjançant un reial decret,
les normes que conté aquesta disposició i determinar
els requisits exigibles per participar en els processos de
provisió d’aquest tipus de llocs, la composició dels tri-
bunals que els hagin de jutjar, i els criteris de valoració
del currículum professional i del projecte tècnic. També
s’ha de regular el sistema d’avaluació, la composició de
les comissions avaluadores i els criteris per portar a terme
aquesta avaluació una vegada finalitzat cada període de
quatre anys, atenent els principis de mèrit i capacitat.

Disposició addicional dotzena. Caps de departament,
de servei i de secció.

El personal estatutari fix que tingui la categoria de
cap de departament, de servei o de secció perquè hi
ha accedit directament abans de l’entrada en vigor de
l’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 5 de febrer
de 1985, pot concórrer als procediments de mobilitat
voluntària que preveu aquesta Llei en què s’ofereixin
places per a facultatius especialistes de l’especialitat
corresponent.

Si obtenen una plaça en aquests procediments han
d’obtenir un nomenament com a facultatiu especialista,
i perden definitivament la categoria originària.

Disposició addicional tretzena. Inclusió en l’Estatut Jurí-
dic del Personal Mèdic de la Seguretat Social.

Queden incorporades a l’Estatut Jurídic del Personal
Mèdic de la Seguretat Social totes les places corres-
ponents a les especialitats sanitàries legalment recone-
gudes per a llicenciats universitaris, amb independència
de la llicenciatura requerida per obtenir el títol corres-
ponent. Al personal que ocupi aquestes places li és apli-
cable l’Estatut esmentat.

Disposició addicional catorzena. Places vinculades.

Les places vinculades a què es refereix l’article 105
de la Llei general de sanitat s’han de proveir pels sistemes
establerts en les normes específiques que siguin apli-
cables, sens perjudici que els seus titulars puguin accedir
als llocs de caràcter directiu i de prefectura d’unitat en
les diferents institucions sanitàries pels procediments
que regula aquesta Llei.

Disposició addicional quinzena. Relacions del règim
estatutari amb altres règims del personal de les admi-
nistracions públiques.

En l’àmbit de cada administració sanitària pública,
i a fi d’aconseguir una utilització més adequada dels
recursos humans existents, es poden establir els casos,
els efectes i les condicions en què el personal estatutari
dels serveis de salut pot prestar indistintament serveis
en els àmbits d’aplicació d’altres règims de personal del
sector públic.

Disposició transitòria única. Convocatòries en tramitació.

1. Sens perjudici del que preveu la disposició dero-
gatòria única.1 d’aquesta Llei, els procediments de selec-
ció de personal estatutari i de provisió de places a les
institucions sanitàries de la Seguretat Social emparats

en el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, s’han
de tramitar d’acord amb el que estableix aquesta norma.

2. Les convocatòries efectuades d’acord amb el que
preveuen les disposicions transitòries primera i segona
del Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, s’han d’a-
justar al que estableixen aquestes disposicions.

Disposició derogatòria única. Derogació de normes.

1. Aquesta Llei substitueix i deroga el Reial decret
llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal
estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries
de la Seguretat Social. No obstant això, i sens perjudici
de l’aplicació directa de les previsions d’aquesta Llei,
els preceptes derogats d’aquest Reial decret llei han de
mantenir temporalment la seva vigència amb rang regla-
mentari fins que entrin en vigor les normes de desple-
gament d’aquesta Llei que preveu l’article 1.3.

2. Queda derogat l’article 2.b) de l’Estatut de Per-
sonal no Sanitari al Servei de les Institucions Sanitàries
de la Seguretat Social, aprovat per l’Ordre del Ministeri
de Treball de 5 de juliol de 1971.

3. Queden derogades totes les altres disposicions
del mateix rang o de rang inferior que s’oposin al que
estableix aquesta Llei.

Disposició final primera. Estatut marc.

El Govern ha de presentar a les Corts Generals, en
el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’a-
questa Llei, l’estatut marc del personal del Sistema Nacio-
nal de Salut.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 5 d’octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

20062 LLEI 31/1999, de 8 d’octubre, per la qual
es crea el Consell General de Co�egis Oficials
d’Enginyers Tècnics Forestals. («BOE» 242,
de 9-10-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Co�egi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals, creat
amb la denominació de Co�egi Oficial de Perits Forestals
pel Decret 927/1965, de 8 d’abril, va tenir inicialment
la consideració d’únic en tot el territori nacional. Pos-
teriorment, a l’empara de les competències de les comu-
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nitats autònomes en matèria de co�egis professionals,
s’han constituït, per segregació d’aquell, el Co�egi Oficial
d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya i el Co�egi
Gallec d’Enginyers Tècnics Forestals; el primer va ser
creat pel Decret 335/1996, de 29 d’octubre, del Consell
Executiu de la Generalitat de Catalunya, i el segon pel
Decret 250/1997, de 25 d’agost, de la Junta de Galícia.

L’existència d’aquests dos co�egis d’àmbit autonò-
mic, juntament amb el primitiu Co�egi Oficial d’Enginyers
Tècnics Forestals —l’àmbit del qual comprèn ara la resta
del territori nacional— fa necessària la creació per llei
del Consell General corresponent, de conformitat amb
el que estableix la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de
co�egis professionals, quan en una determinada profes-
sió hi hagi diverses organitzacions co�egials d’àmbit terri-
torial inferior al nacional; i d’acord també amb la Llei
12/1983, de 14 d’octubre, del procés autonòmic, que
requereix una llei de l’Estat per a la constitució dels con-
sells generals de co�egis professionals.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell General de Co�egis Oficials d’En-
ginyers Tècnics Forestals com a corporació de dret públic
que té personalitat jurídica i plena capacitat per al com-
pliment de les seves finalitats d’acord amb la llei.

Article 2. Relacions amb l’Administració General de
l’Estat.

El Consell General de Co�egis Oficials d’Enginyers
Tècnics Forestals es relaciona amb l’Administració Gene-
ral de l’Estat per mitjà del Ministeri de Medi Ambient.

Disposició transitòria primera. Comissió Gestora.

1. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’ha de cons-
tituir la Comissió Gestora composta per un representant
de cadascun dels co�egis d’enginyers tècnics forestals
del territori nacional.

2. La Comissió Gestora ha d’elaborar, en el termini
de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, uns estatuts provisionals reguladors dels òrgans de
govern del Consell General de Co�egis Oficials d’Engi-
nyers Tècnics Forestals, en què s’han d’incloure les nor-
mes de constitució i funcionament d’aquests òrgans,
amb determinació expressa de la competència indepen-
dent, però coordinada, de cadascun d’ells.

3. Una vegada obtinguda la conformitat de tots els
co�egis, els estatuts provisionals s’han de remetre al
Ministeri de Medi Ambient, que n’ha de verificar l’ade-
quació a la legalitat i n’ha d’ordenar, si s’escau, la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell
General de Co�egis Oficials d’Enginyers Tècnics
Forestals.

1. El Consell General de Co�egis Oficials d’Enginyers
Tècnics Forestals queda formalment constituït i adquireix
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar en el
moment en què es constitueixin els seus òrgans de
govern d’acord amb el que preveuen els estatuts gene-
rals provisionals a què es refereix la disposició anterior.

2. En el termini d’un any des de la seva constitució,
el Consell General de Co�egis Oficials d’Enginyers Tèc-
nics Forestals ha d’elaborar els estatuts que preveu l’ar-

ticle 6.2 de la Llei de co�egis professionals, que han
de ser sotmesos a l’aprovació del Govern per mitjà del
Ministeri de Medi Ambient.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 8 d’octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

20063 LLEI 32/1999, de 8 d’octubre, de solidaritat
amb les víctimes del terrorisme. («BOE» 242,
de 9-10-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Mitjançant aquesta Llei, la societat espanyola ret tri-
but d’honor a tots els que han patit la violència terrorista.
Els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del
Senat —per unanimitat— volen fer d’aquesta iniciativa
una expressió de reconeixement i solidaritat per tal d’o-
ferir a les víctimes del terrorisme la manifestació de pro-
fund homenatge que, sens dubte, mereix el seu sacrifici.

Les víctimes del terrorisme han estat, amb la seva
contribució personal, l’exponent d’una societat decidida
a no consentir que res ni ningú subverteixi els valors
de la convivència, de la tolerància i de la llibertat. Per
això les víctimes constitueixen el paradigma més net
de la voluntat co�ectiva dels ciutadans en pro d’un futur
en pau que s’ha de constituir des del diàleg, el consens
i el respecte recíproc entre les diverses opcions polítiques
que tenen la representació legítima de la ciutadania.

La recuperació de la democràcia va afirmar un pro-
jecte de convivència decidit a superar els vells conflictes
de la nostra història. Un projecte basat en el respecte
a la llei, a la voluntat popular i a l’exercici lliure i pacífic
de qualsevol reivindicació política. No hi ha res, doncs,
que justifiqui l’ús de cap forma de violència ni hi ha
cap argument perquè alguns hagin trencat la pau.

Tanmateix, avui les expectatives d’un demà sense vio-
lència tenen un horitzó més esperançat que en altres
moments. Aquest és, sens dubte, un èxit co�ectiu del
conjunt de la nostra societat i del qual només aquesta
societat és protagonista. Per això mateix, en aquest con-
text, la referència a les víctimes sempre suposa l’incon-
trovertible lloc de trobada en què han de convergir tots
els demòcrates des de la pluralitat i des de la natural
diferència ideològica.

Durant les dues últimes dècades l’Estat ha prestat
una singular i constant atenció cap a les víctimes del
terrorisme. En els últims vint anys l’acció de tots els
governs democràtics s’ha orientat a definir normativa-
ment un ampli sistema singular de protecció. Para�e-
lament, l’acció dels tribunals ha anat depurant les res-
ponsabilitats derivades de fets que estremeixen qual-
sevol sensibilitat encara que queden pendents molts
delictes per esclarir. L’actuació de la justícia s’ha ver-


