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nals, i que no es vegi afectat de manera desfavorable
l’accés a subministraments de matèries primeres previst
en els acords vigents.
c) Augment progressiu de l’accés de les entitats
comercials no estatals al comerç d’adobs i petroli i esgotament de les quotes reservades per a les importacions
realitzades per entitats que no siguin empreses comercials de l’Estat.
10. Contractació pública (la notificació s’ha de fer
al Consell del Comerç de Mercaderies):
a) Lleis, reglaments i procediments.
b) Contractació transparent i aplicació del principi
NMF.
V. Polítiques que afecten el comerç de serveis
(la notificació s’ha de fer al Consell del Comerç
de Serveis)
a) Llistes actualitzades periòdicament de totes les
lleis, reglaments, directrius administratives i altres mesures que afectin el comerç a cada sector o subsector
dels serveis amb indicació, en cada cas, dels sectors
o subsectors de serveis als quals s’apliquin, la data de
publicació i la data d’entrada en vigor.
b) Procediments per al tràmit de llicències a la Xina
i condicions, si n’hi ha, que hagin de respectar els proveïdors de serveis nacionals i estrangers, mesures de
reconeixement de la llibertat d’elecció de socis i llista
dels acords de transport inclosos per les excepcions del
tracte NMF.
c) Llistes actualitzades periòdicament de les autoritats, en tots els nivells de govern (amb inclusió de les
organitzacions que tinguin una autoritat delegada, que
siguin responsables de l’adopció, aplicació i recepció d’apeacions de les lleis, reglaments, directrius administratives i altres mesures que afecten el comerç de serveis.
d) Independència de les autoritats de reglamentació
dels proveïdors de serveis.
e) Proveïdors estrangers i nacionals als sectors en
els quals s’hagin adoptat compromisos específics amb
indicació de la situació en què estan les soicituds de
llicències, per nivells de sector i subsector (acceptades,
pendents, denegades).
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ANNEX 1.B
Qüestions que han de ser abordades pel Consell General, en virtut del paràgraf 2 de la secció 18 del Protocol
d’adhesió de la Xina
Examen dels informes i les qüestions a què fa referència el paràgraf 1 de la secció 18 del Protocol d’adhesió
de la Xina.
Evolució del comerç de la Xina amb els membres
de l’OMC i amb altres interlocutors comercials, amb inclusió del volum, l’orientació i la composició del comerç.
Evolució recent del règim comercial de la Xina i qüestions intersectorials.
Llevat que s’indiqui el contrari, s’aplica el Reglament
del Consell General de l’OMC. La Xina ha de presentar
la informació i la documentació per a l’examen, com
a màxim, trenta dies abans de la data de l’examen.
De conformitat amb el paràgraf 2, part III, el Protocol
va entrar en vigor per a la República Popular de la Xina
l’11 de desembre de 2001.
De conformitat amb el paràgraf 1, part del Protocol,
la República Popular de la Xina va passar a ser part
de l’Organització Mundial del Comerç l’11 de desembre
de 2001.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 7 de maig de 2002.—El secretari general tècnic, Julio Núñez Montesinos.
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LLEI 7/2002, de 25 d’abril, de modificació
de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per la Llei
15/1991, del 4 de juliol. («BOE» 123, de 23-5-2002.)
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

VI. Règim dels aspectes dels drets de propietat intellectual relacionats amb el comerç (la notificació s’ha de
fer al Consell dels Aspectes dels Drets de Propietat Inteectual Relacionats amb el Comerç)
a) Modificacions de la Llei sobre dret d’autor, marques de fàbrica o de Comerç i Patents, així com de les
normes d’aplicació en els diferents àmbits de l’Acord
sobre els ADPIC perquè totes aquestes mesures estiguin
plenament conformes amb l’Acord sobre els ADPIC i
la protecció de la informació no divulgada, i els donin
ple compliment.
b) Mesures per millorar l’observança de la propietat
inteectual mitjançant l’aplicació de sancions administratives més eficaces, segons el que preveu l’informe.
VII. Qüestions específiques en el context del mecanisme d’examen transitori (la notificació s’ha de fer al Consell General o a l’òrgan subsidiari pertinent)
a) Resposta a les preguntes específiques que rebi
el Consell General o un òrgan subsidiari en el context
del mecanisme d’examen transitori.

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament 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, promulgo la següent Llei 7/2002, de 25
d’abril, de modificació de la Llei 6/1984, de 5 de març,
de la Sindicatura de Comptes, modificada per la Llei
15/1991, del 4 de juliol.
PREÀMBUL
La Llei 6/1984, del 6 de març, de la Sindicatura de
Comptes, va desplegar el que estableix l’article 42 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i va regular el marc
jurídic aplicable a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Posteriorment, com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional del 17 d’octubre
de 1988, es va aprovar la Llei 15/1991, de 4 de juliol,
de modificació de la Llei 6/1984. Ni l’un ni l’altre text,
però, no regulen el procediment per a fer la proposta
de nomenament del síndic major, que correspon al Ple
de la Sindicatura, d’acord amb el que estableixen els
articles 14 i 20 de la Llei 6/1984, modificada per la
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Llei 15/1991. Aquesta mancança legal pot tenir conseqüències negatives per al funcionament de la institució
en els casos que no es produeixi un acord sobre la proposta. Per aquesta raó, cal establir un procediment que
permeti evitar aquestes conseqüències. Les regulacions
fetes amb relació a altres institucions i organismes coegiats similars permeten tenir referents que ajuden a resoldre amb facilitat aquesta qüestió, alhora que garanteixen
la independència de la institució.
Finalment, ateses les circumstàncies especials que
han concorregut darrerament en les repetides i fallides
votacions al si del Ple de la Sindicatura per tal de proposar-ne el síndic major, es fa necessari establir un procediment específic per a desbloquejar de manera immediata el nomenament, per la qual cosa s’estableix una
disposició transitòria, l’aplicabilitat de la qual es preveu
per al procés de designació ja iniciat en el moment de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article únic.
S’afegeix un article 20 bis a la Llei 6/1984, del 5
de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per
la Llei 15/1991, del 4 de juliol, amb el text següent:
«Article 20 bis.
1. La proposta per al nomenament del síndic
major, a què es refereix l’article 20.2, ha de recaure
en el síndic que presenti la seva candidatura per
al càrrec i compti amb l’aprovació de la majoria
absoluta dels membres de la Sindicatura.
2. Si en una primera convocatòria cap candidat
no ha assolit la majoria absoluta, s’ha de fer una
segona votació dins els quinze dies hàbils següents.
3. Si, un cop fetes les dues votacions, cap candidat no ha obtingut la majoria absoluta, s’ha de
fer, dins els quinze dies hàbils següents, una tercera
votació en la qual només poden ésser candidats
els dos síndics que hagin obtingut més vots en
la votació immediatament precedent. En aquesta
tercera votació ha de resultar proposat qui obtingui
més vots. En cas d’empat, la proposta ha de recaure
en el síndic que hagi exercit més temps com a
tal i, si el temps fos el mateix, qui tingui més edat.»
Disposició transitòria única.
En els procediments de designació de síndic major
ja iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, si al Ple
de la Sindicatura ja s’han fet dues votacions per a fer
la proposta sense que cap candidat no hagi obtingut
la majoria absoluta, no cal fer noves votacions i, en lloc
del procediment establert per aquesta Llei, la designació
del síndic major d’entre els síndics de la Sindicatura
correspon de fer-la, per majoria simple dels seus membres, a la comissió parlamentària encarregada de les
relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes,
constituïda de conformitat amb l’article 29 de la Llei
6/1984. El president del Parlament ha de proposar el
síndic designat al president de la Generalitat perquè el
nomeni.
Disposició final única.
Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia en què es
publica en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
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que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.
Palau de la Generalitat, 25 d’abril de 2002.
JORDI PUJOL,
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 3.627,
de 2 de maig de 2002)

CAP DE L’ESTAT
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LLEI ORGÀNICA 4/2002, de 23 de maig, complementària de la Llei per la qual s’aprova el
Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc. («BOE» 124, de 24-5-2002.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots el qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta Llei orgànica procedeix del desglossament
de la disposició addicional primera del projecte de Llei
per la qual s’aprova el Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc, respecte de la qual s’assenyalava en el dit projecte la necessitat d’atribuir-li
caràcter orgànic, en la mesura que, en virtut d’aquesta,
es procedia a modificar un precepte d’aquest caràcter.
En conseqüència, i tenint en compte les directrius
de tècnica normativa que aconsellen incloure en textos
diferents els preceptes de naturalesa ordinària i els preceptes de naturalesa orgànica, tal com es desprèn de
la jurisprudència constitucional, la Mesa del Congrés dels
Diputats, oïda la Junta de Portaveus, va acordar fer l’esmentat desglossament.
Article únic.
Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de la disposició
final primera de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de
desembre, complementària de la Llei general d’estabilitat
pressupostària, que queda redactat de la manera
següent:
«En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la
Comunitat Autònoma del País Basc del que disposa
aquesta Llei s’entén sense perjudici del que disposa
la Llei del Concert econòmic.»
Disposició final única.
Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», si bé té efectes
des de l’1 de gener de 2002.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Madrid, 23 de maig de 2002.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

