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freqüència modulada de caràcter municipal, a
l’empara del Decret 263/1990, de 23 d’octubre.

El Govern de la Generalitat va acordar, en
data 16 de juliol de 1991, atorgar a l’Ajuntament
de Palamós l’adjudicació provisional d’una emis-
sora de freqüència modulada de tipus munici-
pal.

El Decret 263/1990, de 23 d’octubre, regula
el procés de concessió per a la gestió indirecta
per part de les corporacions locals del servei de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb mo-
dulació de freqüència.

Les instal·lacions de l’esmentada emissora
s’adiuen al projecte aprovat al seu dia, a les es-
pecificacions tècniques d’aplicació i han supe-
rat la preceptiva inspecció.

A Catalunya, correspon al Govern de la Ge-
neralitat atorgar les concessions del servei de ra-
diodifusió sonora en ones mètriques amb mo-
dulació de freqüència, d’acord amb l’article 1 del
Decret 263/1990, de 23 d’octubre.

Per tot això, de conformitat amb l’article 3.2,
lletra d), del Decret 26/2002, modificat parcial-
ment pel Decret 253/2002, de 4 de novembre, la
Comissió de Govern per a Assumptes Institu-
cionals i Socials, a proposta del secretari del
Govern en representació del Departament de
la Presidència, acorda:

—1 Atorgar, a l’Ajuntament de Palamós, la
concessió per a l’explotació d’una emissora de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb mo-
dulació de freqüència de caràcter municipal i fer
palès que el concessionari queda sotmès al que
preveu la normativa de radiodifusió sonora re-
gulada al Decret 263/1990, de 23 d’octubre; al
Decret 80/1989, de 4 d’abril; a la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística; al Reial decret
legislatiu 2/2000 que aprova el Text refós de la
Llei de contractes de les administracions públi-
ques i d’altra que sigui d’aplicació.

—2 Les característiques tècniques que s’assig-
nen a l’esmentada emissora, de conformitat amb
el projecte tècnic aprovat, són les següents:

Emissora de radiodifusió sonora en ones mè-
triques amb modulació de freqüència.

Centre emissor
Coordenades geogràfiques: 42º 51' 20" N. 03º

08' 98" E.
Cota: 41 m.
Denominació de l’emissió: 256KF8EHF.
Freqüència: 107.5 MHz.
Potència radiada aparent màxima: 60 W.
Potència màxima nominal de l’equip trans-

missor: 40 W.
Potència de sortida autoritzada de l’equip

transmissor: 38 W.
Sistema radiant:
Sistema radiant: 2 dipols omnidireccionals.
Alçada sobre el terra del centre elèctric de

l’antena: 18 m.
Alçada del pal sobre el terra: 20 m.
Alçada efectiva màxima: 38 m.
Polarització: vertical.

—3 Notificar el present acord, mitjançant la
Direcció General de Mitjans Audiovisuals, a
l’Ajuntament de Palamós, amb indicació dels
recursos que es poden interposar en contra.

(03.072.047)

RESOLUCIÓ
PRE/949/2003, de 9 d’abril, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord de la Comissió de Govern per
a Assumptes Institucionals i Socials de 20 de fe-
brer de 2003, pel qual s’atorga a l’Ajuntament de
Sant Just Desvern la concessió per a l’explotació
d’una emissora de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència.

Atès que en data 20 de febrer de 2003, la
Comissió de Govern per a Assumptes Institu-
cionals i Socials va adoptar l’Acord pel qual
s’atorga a l’Ajuntament de Sant Just Desvern
la concessió per a l’explotació d’una emissora
de radiodifusió sonora en ones mètriques amb
modulació de freqüència,

RESOLC:

Que es doni publicitat a l’Acord de 20 de fe-
brer de 2003 de la Comissió de Govern per a As-
sumptes Institucionals i Socials, pel qual s’atorga
a l’Ajuntament de Sant Just Desvern la conces-
sió per a l’explotació d’una emissora de radio-
difusió sonora en ones mètriques amb modula-
ció de freqüència.

Barcelona, 9 d’abril de 2003

ANTONI VIVES I TOMÀS

Secretari del Govern

ACORD

de 20 de febrer de 2003, de la Comissió de Go-
vern per a Assumptes Institucionals i Socials, pel
qual s’atorga a l’Ajuntament de Sant Just Desvern
la concessió per a l’explotació d’una emissora de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb mo-
dulació de freqüència.

En data 27 de novembre de 1991 el senyor
Ramon López Lozano, alcalde president de la
corporació municipal de Sant Just Desvern, va
presentar un escrit en el qual sol·licitava la con-
cessió per a la instal·lació i el funcionament d’una
emissora de freqüència modulada de caràcter
municipal, a l’empara del Decret 263/1990, de
23 d’octubre.

El Govern de la Generalitat va acordar, en
data 28 d’abril de 1992, atorgar a l’Ajuntament
de Sant Just Desvern l’adjudicació provisional
d’una emissora de freqüència modulada de ti-
pus municipal.

El Decret 263/1990, de 23 d’octubre, regula
el procés de concessió per a la gestió indirecta
per part de les corporacions locals del servei de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb mo-
dulació de freqüència.

Les instal·lacions de l’esmentada emissora
s’adiuen al projecte aprovat al seu dia, a les es-
pecificacions tècniques d’aplicació i han supe-
rat la preceptiva inspecció.

A Catalunya, correspon al Govern de la Ge-
neralitat atorgar les concessions del servei de ra-
diodifusió sonora en ones mètriques amb mo-
dulació de freqüència, d’acord amb l’article 1 del
Decret 263/1990, de 23 d’octubre.

Per tot això, de conformitat amb l’article 3.2,
lletra d), del Decret 26/2002, modificat parcial-
ment pel Decret 253/2002, de 4 de novembre, la

Comissió de Govern per a Assumptes Institu-
cionals i Socials, a proposta del secretari del
Govern en representació del Departament de
la Presidència, acorda:

—1 Atorgar, a l’Ajuntament de Sant Just Des-
vern, la concessió per a l’explotació d’una emis-
sora de radiodifusió sonora en ones mètriques
amb modulació de freqüència de caràcter mu-
nicipal i fer palès que el concessionari queda
sotmès al que preveu la normativa de radiodi-
fusió sonora regulada al Decret 263/1990, de 23
d’octubre; al Decret 80/1989, de 4 d’abril; a la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüísti-
ca; al Reial decret legislatiu 2/2000 que aprova
el Text refós de la Llei de contractes de les ad-
ministracions públiques i d’altra que sigui d’apli-
cació.

—2 Les característiques tècniques que s’assig-
nen a l’esmentada emissora, de conformitat amb
el projecte tècnic aprovat, són les següents:

Emissora de radiodifusió sonora en ones mè-
triques amb modulació de freqüència.

Centre emissor
Coordenades geogràfiques: 41º 23' 07" N. 02º

05' 02" E.
Cota: 168 m.
Denominació de l’emissió: 256KF8EHF.
Freqüència: 98.1 MHz.
Potència radiada aparent màxima: 100 W.
Potència màxima nominal de l’equip trans-

missor: 80 W.
Potència de sortida autoritzada de l’equip

transmissor: 56 W.
Sistema radiant:
Sistema radiant: 2 dipols omnidireccionals.
Alçada sobre el terra del centre elèctric de

l’antena: 13 m.
Alçada del pal sobre el terra: 19 m.
Alçada efectiva màxima: 177 m.
Polarització: circular.

—3 Notificar el present acord, mitjançant la
Direcció General de Mitjans Audiovisuals, a
l’Ajuntament de Sant Just Desvern, amb indi-
cació dels recursos que es poden interposar en
contra.

(03.072.049)

RESOLUCIÓ
PRE/950/2003, de 3 d’abril, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord de la Comissió de Govern per
a Assumptes Econòmics de 10 de desembre de
2002, pel qual es constitueix el Consorci Memo-
rial dels Espais de la Batalla de l’Ebre i se n’apro-
ven els Estatuts.

Atès que en data 10 de desembre de 2002, la
Comissió de Govern per a Assumptes Econò-
mics va adoptar l’Acord pel qual es constitueix
el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla
de l’Ebre i se n’aproven els Estatuts,

RESOLC:

Que es doni publicitat a l’Acord de 10 de
desembre de 2002, de la Comissió de Govern per
a Assumptes Econòmics, pel qual es constitu-
eix el Consorci Memorial dels Espais de la Ba-
talla de l’Ebre, el qual es publica annex a aquesta
Resolució juntament amb els seus Estatuts.
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Barcelona, 3 d’abril de 2003

ANTONI VIVES I TOMÀS

Secretari del Govern

ACORD
de 10 de desembre de 2002, de la Comissió de
Govern per a Assumptes Econòmics, pel qual es
constitueix el Consorci Memorial dels Espais de
la Batalla de l’Ebre i s’aproven els seus Estatuts

La Batalla de l’Ebre de l’any 1938 a Catalunya
és un fet cabdal per a comprendre la història de
la Guerra Civil espanyola i la ingerència inter-
nacional més diversa que s’hi va produir.

I la museïtzació dels espais de la Batalla de
l’Ebre pretén ser un espai testimoni de la història
de Catalunya i de la d’Espanya per a preservar
la memòria i educar a totes les generacions del
nostre país i d’arreu del món en la cultura per
la pau.

Atès que la constitució del Consorci Memo-
rial dels Espais de la Batalla de l’Ebre és una
iniciativa destinada a presentar les característi-
ques pròpies i úniques que tingué la Batalla de
l’Ebre en el context internacional de l’època i
en la consciència de les generacions que visque-
ren el conflicte, convertint-la en un espai d’apre-
nentatge per a la pau i rebuig de la intolerància;

Atès que l’objecte i finalitats esmentats fan
aconsellable la participació de la Generalitat de
Catalunya en aquest Consorci;

D’acord amb el que disposa l’article 55 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat;

De conformitat amb l’article 4.2, lletra i), del
Decret 26/2002, de 5 de febrer, modificat par-
cialment per Decret 253/2002, de 4 de novem-
bre, a proposta del secretari del Govern del De-
partament de la Presidència i del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, la Comis-
sió de Govern per a Assumptes Econòmics,
acorda:

—1 Constituir el Consorci Memorial dels Es-
pais de la Batalla de l’Ebre, el qual està integrat
per: Generalitat de Catalunya, a través del de-
legat del Govern de la Generalitat a les Terres
de l’Ebre; Consell Comarcal de la Terra Alta;
Ajuntament de Batea; Ajuntament de Caseres;
Ajuntament de Corbera d’Ebre; Ajuntament de
la Fatarella; Ajuntament del Pinell de Brai, i
Ajuntament de Vilalba dels Arcs.

—2 Aprovar els Estatuts del Consorci Memo-
rial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, que s’in-
corporen com annex d’aquest Acord.

—3 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

ANNEX

Estatuts del Consorci Memorial dels Espais de
la Batalla de l’Ebre

TÍTOL I
Disposicions generals

CAPÍTOL I
Constitució, finalitats i domicili

Article 1
Constitució

El Consorci Memorial dels Espais de la Ba-
talla de l’Ebre es constitueix com a entitat con-
sorciada entre la Generalitat de Catalunya, el
Consell Comarcal de la Terra Alta, l’Ajunta-
ment de Batea, l’Ajuntament de Caseres,
l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, l’Ajunta-
ment de la Fatarella, l’Ajuntament del Pinell
de Brai i l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs, de
conformitat amb els acords presos pels orga-
nismes respectius, per a complir les finalitats
assenyalades en els presents Estatuts, obrint-
se a la resta d’ajuntaments de la comarca que
demanin la seva incorporació, mitjançant ad-
hesió. També podran participar al Consorci,
com a col·laboradors, entitats privades sense
ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès
públic concurrents amb les dels ens locals que
el componen.

El Consorci s’ajustarà en la seva organitza-
ció i activitat a la legislació de règim local i en
especial als articles 312 a 324 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, apro-
vat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Article 2
Denominació

L’entitat consorciada s’anomenarà Consorci
Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre
(COMEBE) i gaudirà de personalitat jurídica
i plena capacitat per al compliment de les seves
finalitats.

Article 3
Domicili

El Consorci Memorial dels Espais de la Ba-
talla de l’Ebre té el seu domicili legal a Gandesa,
a la seu del Consell Comarcal de la Terra Alta,
al carrer Bassa d’en Gaire, 1.

Article 4
Finalitats

La Batalla de l’Ebre de l’any 1938 a Catalunya
és un fet cabdal per a comprendre la història de
la Guerra Civil espanyola i la ingerència inter-
nacional més diversa que s’hi va produir; la mu-
seïtzació dels espais de la Batalla de l’Ebre ha
d’ésser un espai testimoni de la història de Ca-
talunya i de la d’Espanya per a preservar la
memòria i educar a totes les generacions del
nostre país i d’arreu del món en la cultural per
la pau. Un espai on tot el patrimoni, tangible i
intangible, es mostri per a que sigui un instru-
ment per a donar a conèixer un passat que ha
afectat de forma profunda la consciència soci-
al, cultural i política a tots nivells. Això abasta
des de l’àmbit local fins l’internacional tot pas-
sant pel comarcal, nacional i estatal.

A tal efecte, el Consorci ha de tenir com ele-
ments definitoris de la seva finalitat el ser:

Educatiu i de qualitat, per a convertir-lo en
un espai d’aprenentatge per a la pau i rebuig de
la intolerància.

Singular, per a presentar les característiques
pròpies i úniques que tingué la Batalla de l’Ebre
en el context internacional de l’època i en la
consciència de les generacions que visqueren el
conflicte.

Plural, per a representar les diferents opcions
que, de forma honesta i desinteressada oferiren
fins i tot la pròpia vida en lluita per les seves
idees.

TÍTOL II
Règim orgànic i funcional

CAPÍTOL I
Òrgan i funcions

Article 5
El Consorci s’estructurarà de la manera següent:

a) Junta General, integrada per un President
i fins un màxim de tres vicepresidents i dos re-
presentants per cada ens consorciat.

b) Consell d’Administració, integrat per un
president i fins a un màxim de tres vicepresidents
i un vocal per cada ens consorciat.

c) Àrees tècniques, integrades per un coor-
dinador general d’Àrees Tècniques i un direc-
tor de Projectes.

Article 6
Junta General

La Junta General està composta pels mem-
bres següents:

6.1 Un president:
La Presidència del Consorci correspondrà al

delegat del Govern de la Generalitat a les Ter-
res de l’Ebre.

6.2 Vicepresidències:
Les vicepresidències del Consorci amb caràc-

ter executiu i per garantir el bon funcionament
del Consorci, recauran en persones del territori,
respectant en part, l’estructura original de l’ens.

La Vicepresidència primera correspondrà al
president del Consell Comarcal de la Terra Alta.

La Vicepresidència segona correspondrà a
l’alcalde de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre.

6.3 Vocals:
Dos representants per cadascun dels ens con-

sorciats, que han de ser nomenats per acord de
Ple de les respectives institucions.

6.4 El coordinador general d’àrees tècni-
ques que actuarà com a coordinador del Con-
sorci, i el director de projectes.

Article 7
Funcions de la Junta General

Seran funcions de la Junta General:
7.1 Aprovar el pressupost i també les seves

modificacions i liquidacions.
7.2 Aprovar les taxes o preu públic per a la

prestació de serveis.
7.3 Aprovar la tramitació d’expedients

d’operacions de crèdit.
7.4 Aprovar l’inventari i els comptes gene-

rals.
7.5 Aprovar el programa general d’activi-

tats del Consorci.
7.6 Aprovar l’estructura de departaments

i seccions que s’hagin de constituir.
7.7 Aprovar el Reglament de Règim Inte-

rior del Consorci.
7.8 Aprovar la modificació dels presents

Estatuts.
7.9 Aprovar el quadre de llocs de treball del

Consorci i acceptar herències, legats i donaci-
ons, així com obtenir subvencions i altres aju-
des de les administracions públiques o particu-
lars.

7.10 Nomenar els membres del Consell
d’Administració.

7.11 Disposar i alienar béns i drets del Con-
sorci amb les limitacions que determini la nor-
mativa vigent.

7.12 Dissoldre el Consorci.
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7.13 Delegar funcions al Consell d’Admi-
nistració.

7.14 Nomenar el coordinador general
d’Àrees Tècniques i el director de Projectes a
proposta del Consell d’Administració.

Article 8
Atribucions del president

Són atribucions del president:
8.1 Ostentar la representació del Consorci.
8.2 Elaborar i executar el pressupost din-

tre dels límits que li marquen els presents Es-
tatuts.

8.3 Exercitar accions judicials i administra-
tives en cas d’urgència.

8.4 Aprovar amb caràcter inicial la planti-
lla i nomenar, separar i sancionar el personal que
la integri.

8.5 Aprovar la contractació d’obres i serveis,
que no ultrapassin l’import del 10% dels recur-
sos ordinaris o afectin més d’un exercici econò-
mic.

8.6 Autoritzar despeses fins a un 10% del
pressupost.

8.7 Acceptar donacions, deixes i herències
a favor del Consorci.

8.8 Exercitar les funcions que li deleguin
tant la Junta General com el Consell d’Admi-
nistració.

8.9 El president podrà delegar les funcions
previstes als apartats 8.2, 8.4, 8.5 i 8.7, en qual-
sevol vicepresident.

Article 9
Els vicepresidents

Els vicepresidents ostentaran amb caràcter
executiu les funcions que els hi delegui el pre-
sident, la Junta General o el Consell d’Adminis-
tració.

Article 10
El Consell d’Administració

El Consell d’Administració estarà compost
per:

10.1 El president, que ho serà el de la Junta
General.

10.2 Un vicepresident segon, que ho serà
l’alcalde de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre.

10.3 Un vocal per cada ens consorciat, a
elecció de cada entitat membre del COMEBE,
dels dos que pertanyen a la Junta General.

10.4 Actuarà com a secretari del Consell
d’Administració el que ho sigui del Consorci.

El Consell d’Administració podrà crear en el
seu si les comissions que estimi adients.

En tot cas crearà:
Una comissió econòmica.
Una comissió d’obres i projectes.
Una comissió de relacions institucionals.
El Consell d’Administració designarà els

presidents de les diferents comissions que es
creïn.

Article 11
Funcions del Consell d’Administració

Són funcions del Consell d’Administració:
11.1 Aprovar l’avantprojecte de pressupost

i sotmetre’l a l’aprovació de la Junta General i
les modificacions que durant l’exercici siguin
considerades procedents.

11.2 Elevar a la Junta General a través del
seu president les propostes d’actuació que con-
sideri més adients per a la millor eficàcia en la
gestió del Consorci.

11.3 Exercitar accions judicials i administra-
tives.

11.4 Delegar al president o als vicepresi-
dents les funcions que es considerin adients.

11.5 Ratificar els acords o actuacions del
president que no siguin competència exclusiva
de la Junta General.

11.6 El Consell d’Administració emetrà un
informe del Compte General i de Patrimoni. El
compte general, que serà preparat per la Inter-
venció del Consorci, serà sotmès a corresponent
informació pública i posterior aprovació per part
de la Junta General.

Article 12
Àrees tècniques

Aquest òrgan tècnic estarà integrat per:
Un coordinador General d’Àrees Tècniques,

encarregat de vetllar, supervisar i aprovar tots
els aspectes tècnics del Projecte de museïtzació,
nomenat per la Generalitat de Catalunya i a pro-
posta del COMEBE.

Un director de Projectes, encarregat del dis-
seny i organització dels diferents projectes a
executar pel Consorci, nomenat per la Genera-
litat de Catalunya i a proposta del COMEBE.

En els òrgans del Consorci on participin, ho
faran amb veu i sense vot.

Article 13.
El Consorci tindrà un secretari i un interven-

tor, que assistiran amb veu i sense vot a les reu-
nions dels diferents òrgans col·legiats. Ambdós
llocs seran coberts per qui exerceixi aquestes fun-
cions en el Consell Comarcal de la Terra Alta.

CAPÍTOL II
Sessions i acords

Article 14
La Junta General farà les seves sessions, or-

dinàries o extraordinàries, en el domicili soci-
al del Consorci.

Es reunirà en sessió ordinària una vegada al
semestre, i en sessió extraordinària sempre que
ho consideri necessari el president o a petició
d’una tercera part dels membres amb dreta a vot.

Article 15
Per a la vàlida realització de les sessions, en

primera convocatòria, o en segona una hora
després de la primera, serà necessària l’assistèn-
cia de la tercera part dels seus membres amb
dreta a vot. No es podrà celebrar sessió sense
l’assistència del president o del secretari, o de
qui legalment els substitueixi.

Article 16
L’ordre del dia de cada sessió serà fixat pel

president i es repartirà als membres de la Jun-
ta General, junt amb la convocatòria, que es
cursarà, almenys, amb dos dies d’antelació, tant
si és sessió ordinària com si és extraordinària.

Article 17
Els acords es prendran per majoria simple

dels membres presents amb dret a vot. I pel que
no es disposi en aquests Estatuts, serà d’aplicació
la legislació vigent sobre règim local. En tot cas
aquest article quedarà sotmès als quòrums de
majoria que es determinen en l’article 47 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i les modificacions de
la Llei 11/1999, de 21 d’abril.

TÍTOL III
Règim econòmic i financer

Article 18
El règim econòmic i financer del Consorci

serà l’establert a la normativa vigent per a les
entitats de caràcter local, d’acord amb la Llei 39/
1988, de 28 de desembre, i el Reial decret 500/
90, de 20 d’abril.

Article 19
Per a la realització dels seus fins, el Consor-

ci disposa dels recursos següents:
19.1 Aportacions dels consorciats.
19.2 Rendiments dels seus serveis.
19.3 Subvencions, donacions i altres ingres-

sos de dret públic o privat.
19.4 Emprèstits i préstecs.

Article 20
Els acords del Consorci que suposin aporta-

cions de caràcter extraordinari per part dels ens
consorciats o modificació dels percentatges as-
senyalats per a les aportacions ordinàries han
de ser ratificats per cadascun dels ens que re-
sultin obligats. Aquests percentatges seran
acordats pel Consell d’Administració per a la
seva validesa i aprovats per cadascun dels ens
consorciats.

Article 21
21.1 El Consorci elaborarà i aprovarà un

pressupost anual que s’ajustarà a la normativa
vigent sobre comptabilitat pública.

El president procedirà a l’elaboració i corres-
ponent aprovació de l’avantprojecte del pressu-
post davant del Consell d’Administració, el qual
l’elevarà a la Junta General per a la seva apro-
vació.

El mateix procediment administratiu es dis-
posa per a les possibles modificacions de pres-
supost que siguin de menester durant l’exer-
cici.

21.2 El règim de comptabilitat i de rendició
de comptes del Consorci s’adaptarà a les dispo-
sicions vigents sobre la comptabilitat pública
local.

TÍTOL IV
Modificació dels Estatuts

Article 22
La modificació dels presents Estatuts, que

correspon a la Junta General, ha de ser ratifi-
cada per les entitats consorciades i acordada
amb les mateixes formalitats que per a l’apro-
vació.

TÍTOL V
Aprovació i dissolució del Consorci

Article 23
Per a l’entrada en vigor d’aquests Estatuts

caldrà la seva aprovació per parts dels ens con-
sorciats i la tramitació prevista en la normativa
vigent.

La vigència d’aquest Consorci s’estableix per
cinc anys, prorrogables pel mateix període si cap
de les entitats que l’integren sol·licita, abans de
2 mesos de finalitzar el termini de vigència
d’aquest, que no es prorrogui.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3868 – 22.4.2003 7919

Article 24
24.1 La dissolució del Consorci es produi-

rà, entre d’altres causes, per alguna de les se-
güents:

a) Per disposició legal.
b) Per compliment de la seva finalitat, o per

impossibilitat de compliment.
c) Mutu acord dels ens consorciats.
d) Impossibilitat de continuar-ne el funcio-

nament.
e) Per acord de la Junta General.
f) Per incompliment de l’objecte.
g) Per transformació del Consorci en un al-

tre ens.
h) Per separació d’algun dels membres, si

amb això el Consorci esdevé inoperant.
24.2 Cadascun dels ens consorciats podrà

separar-se del Consorci, sempre que faci un
preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis
mesos d’antelació, que estigui al corrent en el
compliment de les obligacions i els compromi-
sos anteriors i que en garanteixi el compliment
dels pendents.

Un cop rebut el preavís de separació d’algun
membre, es reunirà la Junta General per tal
d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatu-
tàries i pressupostàries oportunes o, eventual-
ment, la dissolució del Consorci.

Article 25
25.1 Per poder acordar la dissolució és ne-

cessari el vot de la majoria absoluta dels mem-
bres de la Junta General, i ha de ser ratificat pels
òrgans competents dels membres.

25.2 L’acord de dissolució ha de contenir els
criteris de liquidació del Consorci, i també la re-
versió a cada entitat consorciada dels seus béns
i drets, i determinar l’assumpció de les obliga-
cions respectives.

25.3 Així mateix, l’acord de dissolució ha de
determinar la destinació dels funcionaris i per-
sonal del Consorci a les plantilles respectives dels
ens consorciats, amb respecte de tots els seus
drets.

(03.064.107)

RESOLUCIÓ
PRE/973/2003, de 14 d’abril, per la qual es con-
voca el premi periodístic Catalunya Exterior, cor-
responent a l’any 2003.

Atès el que estableix l’Ordre PRE/154/2003,
de 2 d’abril, per la qual es crea el premi perio-
dístic Catalunya Exterior, i de conformitat amb
les bases que es publiquen a l’annex de l’ordre
esmentada,

RESOLC:

—1 Convocar el premi periodístic Catalunya
Exterior corresponent a l’any 2003.

—2 El primer premi està dotat amb 3.000
euros, el segon premi amb 1.500 euros i el tercer
premi amb 1.000 euros, els quals es faran efec-
tius amb càrrec de la partida 08.05.226.08.02,
promoció cultural, dels pressupostos de la Ge-
neralitat d’aquest 2003 per un import màxim
total de 5.500 euros.

—3 Les sol·licituds de participació i la docu-
mentació annexa es podran presentar fins el 30

de maig de 2003 a la Secretaria de Relacions
Exteriors (Via Laietana, 14, Barcelona 08003,
telèfon 93.567.63.70). També es podran presen-
tar a qualsevol de les oficines o registres previs-
tos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

—4 Els treballs presentats seran avaluats i
qualificats pel jurat. El jurat seleccionarà i pro-
posarà els tres treballs guanyadors i resoldrà el
secretari general de la Presidència per a la cor-
responent concessió en un termini de 2 mesos.

—5 La concessió dels premis, s’efectuarà mit-
jançant resolució del Secretari general de la Pre-
sidència, d’acord amb la proposta del jurat, i es
publicarà al DOGC.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs po-
testatiu de reposició davant el mateix òrgan que
la dicta, en un termini no superior a un mes,
comptat des de l’endemà de la notificació,
d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú; o bé directament, recurs
contenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
des de l’endemà de la seva notificació, d’acord
amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Barcelona, 14 d’abril de 2003

P. D. (Resolució d’1.2.2001,
DOGC núm. 3324, de 9.1.2001)

CARLES DUARTE I MONTSERRAT

Secretari general

(03.104.004)

*

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

CORRECCIÓ D’ERRADES
al Decret 101/2003, d’1 d’abril, de creació dels
consells consultius del mutualisme i de la medi-
ació en assegurances privades (DOGC núm.
3864, pàg. 7541, de 14.4.2003).

Havent observant errades en el Decret es-
mentat, tramès al DOGC i publicat al núm. 3864,
pàg. 7541, de 14.4.2003, se’n detalla l’oportuna
correcció:

Al títol del Decret (sumari i pàgina 7541), on
diu:

“...de creació dels consells consultius del mu-
tualisme...”,
ha de dir:

“...de creació dels consells consultius de l’as-
segurança i el mutualisme...”.

Al títol de l’article 1, on diu:
“Creació dels consells consultius del mutua-

lisme...”,
ha de dir:

“Creació dels consells consultius de l’assegu-
rança i el mutualisme...”.

A l’article 1, on diu:
“...es creen el Consell Consultiu del Mutua-

lisme...”,
ha de dir:

“...es creen el Consell Consultiu de l’Assegu-
rança i el Mutualisme...”.

Al títol de l’article 2, on diu:
“Funcions dels consells consultius del Mutu-

alisme...”,
ha de dir:

“Funcions dels consells consultius de l’Asse-
gurança i el Mutualisme...”.

A l’article 2, apartat 1, on diu:
“1. Són funcions del Consell Consultiu del

Mutualisme...”,
ha de dir:

“1. Són funcions del Consell Consultiu de
l’Assegurança i el Mutualisme...”.

Al títol de l’article 3, on diu:
“Composició dels consells consultius del Mu-

tualisme...”,
ha de dir:

“Composició dels consells consultius de l’As-
segurança i el Mutualisme...”.

A l’article 3, apartat 1, on diu:
“1. El Consell Consultiu del Mutualisme cons-

ta...”,
ha de dir:

“1. El Consell Consultiu de l’Assegurança i
el Mutualisme consta...”.

Barcelona, 14 d’abril de 2003

FRANCESC HOMS I FERRET

Conseller d’Economia i Finances

(03.104.174)

*


