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”f) Actuar, en representació de la caixa d’es-
talvis, per a l’execució dels acords que adopti
l’assemblea general o el consell d’administració,
davant dels òrgans reguladors, sens perjudici de
les atribucions dels altres òrgans.

”g) Vetllar perquè es compleixin les dispo-
sicions legals que obliguen o afecten les caixes
d’estalvis, els preceptes dels estatuts i dels regla-
ments d’aquestes i els acords dels òrgans col·-
legiats que presideixi.”

9. Es modifica l’apartat 2 de l’article 40 del
text refós de les lleis de caixes d’estalvis de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994,
que resta redactat de la manera següent:

“2. El mandat dels membres dels òrgans de
govern és de sis anys. Mentre no s’hagi complert
el mandat per al qual van ésser designats i lle-
vat dels casos establerts per l’article 22, el no-
menament dels consellers generals és irrevoca-
ble.”

10. Es modifica l’article 42 del text refós de
les lleis de caixes d’estalvis de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/1994, que resta redac-
tat de la manera següent:

“Article 42
”1. Es crea, en el Departament d’Economia

i Finances, el Registre d’Alts Càrrecs i Conse-
llers Generals de Caixes d’Estalvis de Catalunya,
en el qual s’han d’inscriure els nomenaments,
les reeleccions i els cessaments dels membres de
l’assemblea general, dels membres del consell
d’administració, dels membres de la comissió de
control i del director o directora general. Les co-
municacions a aquest registre s’han de fer en un
termini de quinze dies hàbils posteriors a l’ac-
te corresponent.

”2. Les altes i les baixes del Registre d’Alts
Càrrecs i Consellers Generals de Caixes d’Es-
talvis de Catalunya, llevat de les relatives als
membres de l’assemblea general, s’han de no-
tificar al Banc d’Espanya en un termini de quin-
ze dies hàbils i es poden comunicar per mitjà
d’un certificat a tota persona que en justifiqui
l’interès.

”3. Les inscripcions corresponents en el Re-
gistre d’Alts Càrrecs i Consellers Generals de
Caixes d’Estalvis de Catalunya són un requisit
previ perquè els nomenaments dels càrrecs sub-
jectes a inscripció siguin efectius. L’òrgan res-
ponsable del Registre disposa d’un termini de
vint dies hàbils des de la comunicació per a fer-
ne la corresponent inscripció, transcorregut el
qual s’entén que ha estat feta vàlidament. Si s’ha
de denegar la inscripció, la denegació s’ha de
notificar mitjançant una resolució motivada a
l’entitat interessada, amb indicació dels defec-
tes que s’hagin d’esmenar, si escau, i del règim
de recursos aplicable. Els actes atorgats fins a
la inscripció en el dit registre per les persones
nomenades tenen validesa des de llur celebra-
ció.”

11. Se suprimeix l’article 43 del text refós de
les lleis de caixes d’estalvis de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/1994. En conseqüèn-
cia, l’article 44 passa a ésser el 43 i, correlativa-
ment, els articles del 45 al 61 passen a ésser els
articles del 44 al 60.

12. Es modifica l’article 51 del text refós de
les lleis de caixes d’estalvis de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/1994, que resta redac-
tat de la manera següent:

“Article 50
”Les caixes d’estalvis han de destinar la to-

talitat de llurs excedents que no s’apliquin a
reserves a la creació i el manteniment d’obres
socials. Ambdues destinacions s’han de ponde-
rar d’acord amb una valoració equilibrada en-
tre la consecució d’un nivell de recursos propis
suficient i una aportació significativa a l’obra
social. S’han d’establir per reglament les normes
sobre la distribució dels excedents de les caixes
d’estalvis entre les reserves i el manteniment
d’obres socials.”

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Obligacions dels òrgans de govern

Els òrgans de govern de les caixes d’estalvis
han d’adoptar els acords necessaris perquè s’exe-
cutin i compleixin degudament les normes que
conté aquesta llei.

Segona
Autorització per a la refosa

S’autoritza el Govern perquè, no més tard del
31 de desembre de 2006, refongui en un text
únic, amb facultats per a regularitzar, aclarir i
harmonitzar, la normativa amb rang de llei re-
guladora de les caixes d’estalvis.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Adaptació d’estatuts i reglaments

Les caixes d’estalvis amb domicili central a
Catalunya, en el termini de tres mesos a comp-
tar de la publicació d’aquesta disposició, han
d’adaptar llurs estatuts i reglaments a les dispo-
sicions d’aquesta llei i els han de sotmetre al
Departament d’Economia i Finances perquè els
aprovi.

Segona
Normes específiques d’adaptació

1. El període màxim de mandat de dotze anys
dels membres dels òrgans de govern que exer-
ceixen el càrrec en el moment de l’entrada en
vigor d’aquesta llei es pot superar, amb caràc-
ter transitori i excepcional, si així resulta de
l’aplicació de les regles següents:

a) El període de mandat dels membres dels
òrgans de govern que exerceixen el càrrec en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei fi-
neix quan venç el termini que els estatuts esta-
blien en el moment de l’elecció.

b) No obstant el que estableix la lletra a, l’as-
semblea de la caixa d’estalvis pot prorrogar dos
anys el període de mandat dels membres dels
òrgans de govern que exerceixen el càrrec en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

c) Per a respectar el període triennal entre
les successives renovacions per meitats que es-
tableixen els articles 21.4 i 31.4, els membres dels
òrgans de govern que hagin accedit al càrrec en
la darrera renovació, efectuada abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei, perllonguen el
mandat fins a l’assemblea de l’any següent al que
els correspondria d’acord amb les regles a i b.

2. D’acord amb el que estableix l’article 42,
en el termini de tres mesos a partir de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei, s’han de comunicar
els nomenaments dels membres de l’assemblea

que s’hagin produït abans de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, en el cas dels membres que en-
cara estiguin exercint llur mandat en el moment
de la dita entrada en vigor, al Registre d’Alts
Càrrecs i Consellers Generals de Caixes d’Es-
talvis de Catalunya, al qual se li ha de trametre
alhora la documentació pertinent.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen totes les normes i disposicions
de rang igual o inferior a aquesta llei que s’opo-
sin al que aquesta disposa o que ho contradiguin.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver

estat publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 27 de juliol de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(06.206.080)

LLEI
15/2006, del 27 de juliol, de concessió en els pres-
supostos de la Generalitat per al 2006 d’un suple-
ment de crèdit per a les eleccions al Parlament i
d’un crèdit extraordinari i d’autoritzacions finan-
ceres per a l’ampliació de la Fira de Barcelona.

EL PRESIDENT

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parla-
ment de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del
Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-
go la següent

LLEI

Preàmbul

El president de la Generalitat ha anunciat la
convocatòria d’eleccions al Parlament de Ca-
talunya abans de finir aquest exercici pressupos-
tari. Atès que les despeses associades al procés
d’eleccions han d’ésser legalment assumides per
la Generalitat, cal suplementar la dotació que
per aquest concepte va aprovar inicialment la
Llei 20/2005.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat,
en la sessió del 6 de juny de 2006, va autoritzar
la signatura del Conveni de col·laboració amb
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajunta-
ment de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
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Barcelona, en què s’estableixen les aportacions
econòmiques i les línies de crèdit per a finançar
la inversió necessària per a completar l’ampli-
ació de la Fira de Barcelona al recinte firal de
la Gran Via d’aquesta ciutat

Entre altres aspectes, el conveni estableix
unes aportacions de la Generalitat a Fira 2000,
SA, entitat propietària i responsable de la cons-
trucció i l’explotació de l’ampliació de la Fira de
Barcelona, de 85 milions d’euros durant el pe-
ríode 2006-2008. D’altra banda, es preveu que
l’Institut Català de Finances atorgui un préstec
participatiu de 62 milions d’euros a l’esmenta-
da entitat, i que participi en un préstec a llarg
termini per a finançar les obres, per un import
màxim de 165 milions d’euros.

La transcendència de l’esmentada infraestruc-
tura per a l’economia catalana en general, i tam-
bé el cost que comporta, justifiquen l’aprovació
d’aquesta llei, a fi de complementar les dispo-
sicions establertes per la Llei 20/2005, del 29 de
desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2006, de manera que es pugui
accelerar la materialització dels compromisos
adquirits per la Generalitat, tot garantint la vi-
abilitat del projecte.

Per tot el que s’exposa, atès el caràcter impre-
visible de les esmentades despeses, i atès que no
hi ha crèdit adequat ni suficient en el pressupost
vigent per a finançar-les, cal habilitar un suple-
ment de crèdit i un crèdit extraordinari en els
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2006, d’acord amb el que estableix l’article 5.a
del text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
del 24 de desembre, un cop complerts els tràmits
de l’article 39 del dit text refós.

Finalment, aquesta llei estableix els mecanis-
mes per a compatibilitzar el finançament del
crèdit extraordinari i del suplement de crèdit
amb els objectius de dèficit de la Generalitat per
a l’exercici del 2006.

CAPÍTOL I
Autorització d’un suplement de crèdit per a aten-
dre despeses electorals

Article 1
Suplement de crèdit

Es concedeix un suplement de crèdit en els
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2006 per un import màxim de 24 milions d’eu-
ros, en la secció pressupostària GO, Departament
de Governació i Administracions Públiques,
servei 01, Secretaria General, a les aplicacions
pressupostàries GO 01 D/227.0004/132, processos
electorals, i GO 01 D/482.1102/132, subvencions
a partits polítics en els processos electorals,
destinat, si escau, a cobrir les despeses del procés
d’eleccions al Parlament de Catalunya.

CAPÍTOL II
Autoritzacions relatives al finançament de l’am-
pliació de Fira de Barcelona

Article 2
Crèdit extraordinari

Es concedeix un crèdit extraordinari als pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al
2006 per un import màxim de 30 milions d’euros,

a la secció pressupostària EC, Economia i Finan-
ces, servei 05, Direcció General de Comerç, a les
aplicacions pressupostàries EC05D/770.1001/
6410, a Fira 2000, SA, i EC05D/880.1000/6410, a
Fira 2000, SA.

Article 3
Autoritzacions financeres

1. S’autoritza l’Institut Català de Finances a
portar a terme les actuacions següents:

a) Concedir un préstec participatiu a favor
de la societat Fira 2000, SA, fins a un import de
62 milions d’euros.

b) Concedir un préstec destinat a inversions
a la societat Fira 2000, SA, en una operació d’un
import de 165 milions d’euros, sindicada amb
altres entitats.

2. S’amplien, per a les finalitats i els imports
establerts per l’apartat 1, les operacions d’endeu-
tament a favor de l’Institut Català de Finances
fixades per l’article 31.2 de la Llei 20/2005, del
29 de desembre, de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2006.

Article 4
Indicadors financers de solvència de l’Institut
Català de Finances

S’han de consignar en els pressupostos de la
Generalitat els crèdits suficients per a atendre
les aportacions necessàries per a mantenir els
indicadors financers de solvència de l’Institut
Català de Finances.

CAPÍTOL III
Finançament del suplement de crèdit i del crèdit
extraordinari

Article 5
Autorització per a operacions d’endeutament

1. S’autoritza al Govern de la Generalitat
perquè, a proposta del Departament d’Econo-
mia i Finances, pugui contraure operacions d’en-
deutament en qualsevol modalitat, fins a un
import de 54 milions d’euros, per a finançar el
crèdit extraordinari i el suplement de crèdit es-
tablerts, respectivament, pels articles 1 i 2.

2. Els majors ingressos no finalistes que es
produeixin sobre els establerts inicialment pels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2006 s’han d’aplicar a la cancel·lació de les
operacions d’endeutament que autoritza l’apar-
tat 1.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Aportacions de la Generalitat a Fira 2000, SA en
el període 2006-2008

S’han de consignar en els pressupostos de la
Generalitat corresponents al període 2006-2008
els crèdits suficients per a atendre les aportacions
necessàries a favor de Fira 2000, SA, fins a un
màxim de 85 milions d’euros per a tot el perí-
ode.

Segona
Incorporació dels romanents

Els romanents existents el 31 de desembre de
2006 corresponents als crèdits dotats per aquesta
llei poden ésser objecte d’incorporació a l’exer-
cici següent.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Desplegament i execució

S’autoritza el Departament d’Economia i
Finances a dictar disposicions i a fer modifica-
cions pressupostàries per a desplegar i executar
aquesta llei.

Segona
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver
estat publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 27 de juliol de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(06.206.084)

RESOLUCIÓ
PRE/2603/2006, de 19 de juliol, sobre la inclu-
sió d’entitats en el Cens d’entitats que tenen per
finalitat el foment de la llengua catalana.

Atès el que disposa l’Ordre CLT/82/2002, de
15 de març, sobre el Cens d’entitats que tenen
per finalitat el foment de la llengua catalana, que
té per objecte regular el procediment d’actua-
lització del Cens d’entitats que tenen per fina-
litat el foment de la llengua catalana;

Atès el Decret 68/2004, de 20 de gener, d’es-
tructuració i reestructuració de diversos de-
partaments de l’Administració de la Genera-
litat, pel qual es crea la Secretaria de Política
Lingüística;

Atès el Decret 177/2006, de 23 de maig, de
reestructuració del Departament de la Presidèn-
cia, i el Decret 216/2005, d’11 d’octubre, d’estruc-
tura orgànica de la Secretaria de Política Lin-
güística;

Ateses les memòries anuals que acrediten el
compliment de la finalitat de foment de la llen-
gua catalana, presentades a la Secretaria de
Política Lingüística per les entitats incloses al
Cens d’entitats de 2002, 2003, 2004 i 2005;

Ateses les noves sol·licituds presentades a
l’empara de la disposició esmentada i un cop
avaluades d’acord amb l’articulat que regeix la
inclusió al Cens d’aquestes entitats,

RESOLC:

—1 Renovar la inclusió al Cens d’entitats que
tenen per finalitat el foment de la llengua cata-
lana a les entitats admeses segons la Resolució
CLT/2661/2002, de 13 de setembre; a les entitats
admeses segons la Resolució CLT/2012/2003, de
16 de juny, a les entitats admeses segons la Re-
solució PRE/2463/2004, de 9 d’agost, a les en-
titats admeses segons la Resolució PRE/2240/
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