104

Any 1982

Suplement retrospectiu núm. 4

necessàries per a la seva individualització com a entitat
regional històrica per culminar el procés autonòmic iniciat per la seva corporació municipal.

cial que estableix l’article anterior i és independent
d’aquest.

TEXT ARTICULAT

Primera.–Els creixements mensuals que puguin
experimentar les retribucions bàsiques derivades de la
posada en vigor d’aquesta Llei s’han d’atendre mitjançant la minoració corresponent en els crèdits per a les
retribucions complementàries dels cossos inclosos a
l’article primer.
Segona.–S’autoritza el Ministeri d’Hisenda a efectuar
les transferències de crèdit que siguin necessàries, a fi de
complir el que disposa aquesta Llei i fer efectius els augments reals de les pagues extraordinàries.

Article primer
S’autoritza la província de Madrid, per raons d’interès
nacional, a constituir-se en Comunitat Autònoma.
Article segon
El procés autonòmic iniciat per la Diputació Provincial a
l’empara del que preveu l’article cent quaranta-tres de la
Constitució s’ha de tramitar en la forma que estableix l’article cent quaranta-sis d’aquesta i disposicions concordants.

DISPOSICIONS FINALS

Article tercer

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Palau de la Zarzuela, Madrid, tres de juliol de mil noucents vuitanta-dos.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Palau de la Zarzuela, Madrid, set de juliol de mil noucents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

18266

LLEI 38/1982, de 3 de juliol, per la qual s’estableix el grau de carrera que preveu l’article sisè
de la Llei 75/1978 en els cossos executiu postal
i de telecomunicació i de tècnics especialitzats.
(«BOE» 173, de 21-7-1982.)

18270

LLEI 42/1982, de 7 de juliol, de creació del cos
especial de tècnics especialistes en reproducció cartogràfica, dependent de la Presidència
del Govern. («BOE» 173, de 21-7-1982.)
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.
Article primer

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.

Es crea el cos especial de tècnics especialistes en
reproducció cartogràfica, dependent de la Presidència del
Govern, la plantilla pressupostària del qual disposa d’un
total de setanta-sis places.

Article primer

Article segon

U. En els cossos executiu postal i de telecomunicació i de tècnics especialitzats, d’índex de proporcionalitat
sis, s’estableix el grau de carrera, que preveu l’article sisè
de la Llei setanta-cinc/mil nou-cents setanta-vuit, la quantia del qual és del dotze per cent del sou inicial corresponent a aquest índex de proporcionalitat.
Dos. El grau de carrera s’acredita per l’accés al cos
corresponent, i es merita un grau de carrera en cadascun
dels cossos esmentats.
Tres. Aquest grau de carrera és independent i compatible del que s’estableixi amb caràcter general a l’Administració, pel que fa a la permanència en el servei.

Les seves funcions són les relacionades amb el procés
de reproducció cartogràfica en els seus diferents aspectes
i altres publicacions que realitzi l’Institut Geogràfic Nacional i les referents a l’estudi, anàlisi i control de materials
utilitzats en processos cartogràfics molt tecnificats per les
seves característiques especials.

Article segon
L’equiparació econòmica del cos executiu postal i de
telecomunicació al cos general administratiu de l’Administració civil de l’Estat a què fa referència el punt tres de
l’article cinquè de la Llei setanta-cinc/mil nou-cents
setanta-vuit, de vint-i-sis de desembre, de cossos de correus i telecomunicació, no afecta el grau de carrera espe-

Article tercer
L’ingrés al nou cos es realitza, mitjançant oposició
lliure, entre els que estiguin en possessió del títol de batxillerat superior, de formació professional de segon grau
o equivalents.
Article quart
La dotació de les places de la plantilla del cos especial
de tècnics especialistes en reproducció cartogràfica que
es crea per aquesta Llei, en els pressupostos generals de
l’Estat, s’ha de fer amb efectes de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei.

