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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

ACORD

GOV/40/2008, de 26 de febrer, pel qual s’aprova una modiicació dels Estatuts del 
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre.

Per Acord del Govern de la Generalitat de 10 de desembre de 2002, es van aprovar 
els Estatuts del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, publicats 
al DOGC mitjançant la Resolució PRE/950/2003, de 3 d’abril (DOGC núm. 3868, 
de 22.4.2003).

En data 3 de maig de 2005 el Govern va aprovar una modiicació d’aquests Estatuts 
en virtut de la qual es ixa com a objectiu general del Consorci recuperar la memòria 
històrica dels esdeveniments de la Batalla de l’Ebre i s’obre a la resta d’ajuntaments 
que històricament van tenir una participació signiicativa en la Batalla de l’Ebre.

Actualment, en virtut del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, 
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, corresponen al Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació les funcions relacionades amb la recuperació 
de la memòria històrica.

Concretament, d’acord amb el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, correspon a la 
Direcció General de la Memòria Democràtica, entre d’altres, vehicular la relació 
de la Generalitat amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre 
(COMEBE) i promoure la modiicació dels seus Estatuts per tal d’adaptar-los a la 
nova estructura organitzativa.

Atesa la proposta de modiicació d’aquests Estatuts aprovada per la Junta General 
del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre en data 4 de febrer de 
2008;

De conformitat amb l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, a proposta 
del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, el Govern

ACORDA:

—1 Aprovar la modiicació dels Estatuts del Consorci Memorial dels Espais de la 
Batalla de l’Ebre acordada per la Junta General d’aquesta entitat en data 4 de febrer 
de 2008. El text íntegre dels Estatuts s’incorpora a l’annex d’aquest Acord.

—2 Publicar aquest Acord al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de febrer de 2008

LAIA BONET RULL

Secretària del Govern

ANNEX

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

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre es constitueix com a 

entitat consorciada de caràcter local entre la Generalitat de Catalunya, el Consell 
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Comarcal de la Terra Alta, l’Ajuntament de Batea, l’Ajuntament de Bot, l’Ajuntament 
de Caseres, l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, l’Ajuntament de la Fatarella, l’Ajun-
tament de Gandesa, l’Ajuntament del Pinell de Brai, l’Ajuntament de la Pobla de 
Massaluca, l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs, l’Ajuntament d’Ascó, l’Ajuntament 
de Benissanet, l’Ajuntament de Flix, l’Ajuntament de Móra d’Ebre i l’Ajuntament de 
Riba-roja d’Ebre, de conformitat amb els acords presos pels organismes respectius, 
per complir les inalitats que assenyalen aquests Estatuts.

Aquest Consorci s’obre a la resta d’ajuntaments de municipis que històricament 
van tenir una participació signiicativa en la Batalla de l’Ebre i que demanin la seva 
incorporació, mitjançant adhesió.

També podran participar en el Consorci, com a col·laboradors, entitats privades 
sense ànim de lucre que tinguin inalitats d’interès públic concurrents amb les dels 
ens locals que el componen.

El Consorci s’ajustarà, en la seva organització 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, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Article 2
L’entitat consorciada s’anomena Consorci Memorial dels Espais de la Batalla 

de l’Ebre (COMEBE) i gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat per al 
compliment de les seves inalitats.

Article 3
El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre té el domicili legal a 

Gandesa, a la seu del Consell Comarcal de la Terra Alta, al carrer Bassa d’en Gaire, 
núm. 1.

Article 4
La Batalla de l’Ebre de l’any 1938 va esdevenir un fet cabdal per a la història de 

Catalunya i d’Espanya. Al llarg de 115 dies, es van produir els enfrontaments més 
cruents de tota la Guerra Civil i es va decidir la sort d’aquell conlicte en favor dels 
militars sollevats.

Recuperar la memòria històrica d’aquells esdeveniments és l’objectiu que ha de 
dirigir aquest Consorci, car la Batalla de l’Ebre i el territori on va tenir lloc esdevenen 
testimonis de la història de la Catalunya i l’Espanya contemporànies.

Per dur a terme aquesta tasca de recuperació de la memòria històrica i revalorització 
del seu llegat patrimonial, el Consorci impulsarà, entre els municipis consorciats, la 
creació de centres d’interpretació i la recuperació d’espais històrics de la Batalla, així 
com totes aquelles accions o activitats que tinguin com a inalitat el coneixement 
de la Batalla de l’Ebre i dels esdeveniments que la van envoltar.

TÍTOL II
Règim orgànic i funcional

CAPÍTOL I
Òrgans i funcions

Article 5
El Consorci s’organitza de la manera següent:
5.1 Un president, nomenat per la Generalitat de Catalunya, que serà la persona 

titular del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, qui podrà 
delegar l’exercici de les funcions de la presidència en la vicepresidència primera.

5.2 Sis vicepresidències, amb caràcter executiu i per garantir el bon funciona-
ment del Consorci, que correspondran:
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La vicepresidència primera correspondrà a la persona titular de l’òrgan de la 
Generalitat de Catalunya competent en matèria de memòria democràtica.

La vicepresidència segona correspondrà al delegat del Govern de la Generalitat 
a les Terres de l’Ebre.

La vicepresidència tercera correspondrà a un representant del Consell Comarcal 
de la Terra Alta.

La vicepresidència quarta correspondrà a un representant de l’Ajuntament de 
Corbera d’Ebre.

La vicepresidència cinquena correspondrà a un representant de l’Ajuntament 
de Gandesa.

La vicepresidència sisena correspondrà a un representant dels ajuntaments con-
sorciats de la Ribera d’Ebre.

5.3 La Junta General, integrada per les persones que ocupin els llocs de la 
presidència i les sis vicepresidències, per tres vocals representants de la Generalitat 
de Catalunya –un del departament competent en matèria de memòria democràtica, 
un del departament competent en matèria de cultura i un altre del departament 
competent en matèria de turisme–, i per dos representants de cada ens consorciat 
–un en el cas de disposar d’una vicepresidència.

5.4 El Consell d’Administració, integrat per les persones que ocupin els llocs 
de la presidència i les sis vicepresidències.

Article 6
Seran funcions de la Junta General:
a) Aprovar el pressupost del Consorci i ratiicar-ne les modiicacions.
b) Aprovar les taxes o els preus públics per a la prestació de serveis.
c) Aprovar la tramitació d’expedients d’operacions de crèdit.
d) Aprovar l’inventari i els comptes generals.
e) Aprovar el programa general d’activitats del Consorci.
f) Aprovar el Reglament de règim interior del Consorci.
g) Aprovar la modiicació d’aquests Estatuts.
h) Aprovar el quadre de llocs de treball del Consorci i acceptar herències, legats 

i donacions.
i) Nomenar els membres del Consell d’Administració.
j) Disposar i alienar béns i drets del Consorci amb les limitacions que determini 

la normativa vigent.
k) Dissoldre el Consorci.
l) Delegar funcions en el Consell d’Administració.
m) Proposar el nomenament dels responsables de les àrees tècniques a la Ge-

neralitat de Catalunya.
n) Aprovar la incorporació dels nous membres del Consorci.

Article 7
7.1 Són atribucions del president:
a) Tenir la representació del Consorci.
b) Elaborar i executar el pressupost dintre dels límits que li marquen aquests 

Estatuts.
c) Exercitar accions judicials i administratives en cas d’urgència, que hauran de 

ser ratiicades pel Consell d’Administració.
d) Aprovar amb caràcter inicial la plantilla de personal, i nomenar, separar i 

sancionar el personal que la integri.
e) Aprovar la contractació d’obres i serveis que no ultrapassin l’import del 10% 

dels recursos ordinaris o afectin més d’un exercici econòmic, i d’acord amb les 
bases d’execució del pressupost.

f) Autoritzar despeses amb els límits que estableixen les bases d’execució del 
pressupost.
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g) Ordenar pagaments de conformitat amb les bases d’execució del pressupost.
h) Exercitar les funcions que li deleguin tant la Junta General com el Consell 

d’Administració, així com aquelles altres que la legislació del règim local atribu-
eixi al president de l’entitat local o que no estiguin atribuïdes a cap altre òrgan per 
aquests Estatuts.

7.2 El president podrà delegar les funcions que preveuen els apartats b), d) i e) 
en els vicepresidents.

7.3 El president podrà crear un consell assessor, en què participaran els sis vice-
presidents del Consorci, i que estarà format per entitats o institucions relacionades 
amb l’objecte d’aquest Consorci.

Article 8
Els vicepresidents tindran amb caràcter executiu les funcions que els deleguin 

el president, la Junta General o el Consell d’Administració.

Article 9
9.1 Són funcions del Consell d’Administració:
a) Aprovar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l a l’aprovació de la Junta 

General, així com les modiicacions que durant l’exercici siguin considerades 
procedents.

b) Elevar a la Junta General, a través del seu president, les propostes d’actuació 
que consideri més adients per a la millor eicàcia en la gestió del Consorci.

c) Exercitar accions judicials i administratives.
d) Delegar en el president o en els vicepresidents les funcions que es considerin 

adients.
e) Ratiicar els acords o les actuacions del president que no siguin competència 

exclusiva de la Junta General.
9.2 El Consell d’Administració emetrà un informe del compte general i de 

patrimoni. El compte general, que prepararà la Intervenció del Consorci, serà 
sotmès a la corresponent informació pública i posterior aprovació per part de la 
Junta General.

CAPÍTOL II
Estructura administrativa del Consorci

Article 10
Aquest òrgan tècnic estarà integrat per l’estructura que consideri oportuna la 

Junta General. Els seus responsables seran nomenats per la persona titular del de-
partament competent en matèria de memòria democràtica i a proposta de la Junta 
General del Consorci.

El Reglament de règim intern en regularà la composició i les funcions.
En els òrgans del Consorci en què participin, ho faran amb veu però sense vot.

Article 11
El Consorci tindrà un secretari i un interventor, que assistiran amb veu però sense 

vot a les reunions dels diferents òrgans col·legiats. Ambdós llocs seran coberts per 
qui exerceixi aquestes funcions en el Consell Comarcal de la Terra Alta.

CAPÍTOL III
Sessions i acords

Article 12
La Junta General farà les seves sessions, ordinàries o extraordinàries, al domicili 

social del Consorci.
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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 dret a vot.

Article 13
Per a la realització vàlida de les sessions, en primera convocatòria, o en segona, 

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

Article 14
L’ordre del dia de cada sessió el ixarà el president i es repartirà als membres de 

la Junta General, juntament amb la convocatòria, que es cursarà, almenys, amb dos 
dies d’antelació, tant si és sessió ordinària com si és extraordinària.

Article 15
Els acords es prendran per majoria simple dels membres presents amb dret a 

vot, i els empats els dirimirà la persona que ocupa la presidència mitjançant vot 
de qualitat. I per al que no disposin aquests Estatuts, serà d’aplicació la legislació 
vigent sobre règim local. En tot cas, aquest article quedarà sotmès als quòrums de 
majoria que determina l’article 47 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de reforma 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de règim local.

TÍTOL III
Règim econòmic i inancer

Article 16
El règim econòmic i inancer del Consorci serà el que estableix 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 500/1990, de 20 d’abril.

Article 17
Per a la realització dels seus ins, el Consorci disposa dels recursos següents:
a) Aportacions dels consorciats.
b) Rendiments dels seus serveis.
c) Subvencions, donacions i altres ingressos de dret públic o privat.
d) Emprèstits i préstecs.

Article 18
Els acords del Consorci que suposin aportacions de caràcter extraordinari per part 

dels ens consorciats o modiicació dels percentatges assenyalats per a les aportacions 
ordinàries han de ser ratiicats per cadascun dels ens que resultin obligats. Aquests 
percentatges seran acordats pel Consell d’Administració per a la seva validesa i 
aprovats per cadascun dels ens consorciats.

Article 19
19.1 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 corresponent aprovació de l’avantprojecte 

del pressupost davant del Consell d’Administració, el qual l’elevarà a la Junta Ge-
neral per a la seva aprovació.

El mateix procediment administratiu es disposa per a les possibles modiicacions 
de pressupost que s’hagin de menester durant l’exercici.

19.2 El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci s’adaptarà 
a les disposicions vigents sobre la comptabilitat pública local.
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TÍTOL IV
Modiicació dels Estatuts

Article 20
La modiicació d’aquests Estatuts, que correspon a la Junta General, ha de ser 

ratiicada per les entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que 
per a l’aprovació.

TÍTOL V
Aprovació i dissolució del Consorci

Article 21
Per a l’entrada en vigor d’aquests Estatuts caldrà la seva aprovació per part dels 

ens consorciats i la tramitació que preveu la normativa vigent.
La vigència d’aquest Consorci s’estableix per deu anys, prorrogables pel mateix 

període si cap de les entitats que l’integren sol·licita, abans de dos mesos de inalitzar 
el termini de vigència d’aquest, que no es prorrogui.

Article 22
22.1 La dissolució del Consorci es produirà mitjançant acord de la Junta General, 

entre d’altres causes, per alguna de les següents:
a) Per disposició legal.
b) Per compliment de la seva inalitat, o per impossibilitat de compliment.
c) Per mutu acord dels ens consorciats.
d) Per impossibilitat de continuar-ne el funcionament.
e) Per incompliment de l’objecte.
f) Per transformació del Consorci en un altre ens.
g) Per separació d’algun dels membres, si amb això el Consorci esdevé inope-

rant.
22.2 Cadascun dels ens consorciats es podrà separar 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 compromisos anteriors 
i que garanteixi el compliment dels pendents.

Un cop rebut el preavís de separació d’algun membre, la Junta General es reu-
nirà per tal d’impulsar, si s’escau, les modiicacions estatutàries i pressupostàries 
oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci.

Article 23
23.1 Per poder acordar la dissolució és necessari el vot de la majoria absoluta 

dels membres de la Junta General, i ha de ser ratiicat pels òrgans competents dels 
diferents membres.

23.2 L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del Consorci, 
i també la reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets, així com deter-
minar l’assumpció de les obligacions respectives. També s’haurà de fer la previsió 
de destinació dels béns dipositats als diferents centres d’interpretació que es vagin 
creant als municipis consorciats.

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

(08.056.077)

*
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ACORD

GOV/39/2008, de 26 de febrer, pel qual s’aprova el model d’acreditació de conei-
xements i competències en tecnologies de la informació i la comunicació i un pla 
per desplegar-la i implementar-la.

Mitjançant l’Acord del Govern de la Generalitat de 20 de novembre s’aprova el pla 
de treball per deinir i implementar l’acreditació de coneixements i competències 
en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), i s’estableix un termini 
ins al 20 de febrer de 2008 per elaborar una proposta que ha d’incloure el model 
d’acreditació i un pla per desplegar el model i implementar l’acreditació.

L’esmentada proposta ha estat redactada per la Secretaria de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques, el Departament de Treball, el Departament d’Educació, l’Institut Català de 
Qualiicacions Professionals, el Servei d’Ocupació de Catalunya, la Secretaria de 
Funció Pública i Modernització de l’Administració del Departament de Governació 
i Administracions Públiques i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

En conseqüència, el conseller de Governació i Administracions Públiques proposa 
al Govern l’adopció del següent

ACORD:

—1 Aprovar el model d’acreditació i el pla de desplegament i implementació que 
consten en els següents documents adjunts:

1. Resum executiu.
2. Proposta de model d’acreditació de coneixements i competències en tecnologies 

de la informació i la comunicació.
3. Annex al document 2: continguts del model ACTIC.
4. Memòria econòmica.

—2 Crear una comissió de seguiment presidida pel secretari de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públi-
ques o la persona en que delegui, i integrada per representants del Departament de 
Treball, el Departament d’Educació, l’Institut Català de Qualiicacions Professionals, 
el Servei d’Ocupació de Catalunya, la Secretaria de Funció Pública i Modernització 
de l’Administració del Departament de Governació i Administracions Públiques i 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, que tindrà com a objectius:

Vetllar pel compliment de l’Acord i fer-ne el seguiment i propostes que escai-
guin.

Promoure les actuacions oportunes perquè, en el termini d’un any a partir de 
l’aprovació d’aquest Acord, es puguin començar a efectuar les proves d’avaluació 
i emetre els certiicats acreditatius.

Promoure les actuacions oportunes perquè els departaments i organismes de la 
Generalitat que organitzin o promoguin formació no reglada en tecnologies de la 
informació i la comunicació, abans de 31 de juliol de 2008, adeqüin les actuacions 
de formació a l’estructura de continguts i nivells de l’ACTIC.

—3 Encarregar a la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Adminis-
tració l’avaluació de l’adequació dels processos de selecció de personal i provisió 
de llocs de treball a l’estructura de continguts i nivells de l’ACTIC.

—4 Aquest Acord es publicarà al DOGC.
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