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Tercer. - Ratificar, en el supòsit que, trans-
corregut el termini de quinze dies, no s�hagin
formulat al·legacions, la resolució de suspen-
sió provisional de les obres esdevindrà defini-
tiva el dia immediatament posterior al venci-
ment de l�esmentat termini.

Quart. - Atorgar el termini de dos mesos
previst a l�article 197.2 del TrLUC, per tal
que les persones interessades legalitzin les
obres i requerir, en virtut del que preveu l�ar-
ticle 267.4 del RLUC, que en el cas que
transcorri l�esmentat termini i no hagués ins-
tat l�oportuna llicència o no s�haguessin ajus-
tat les obres, usos o les actuacions a les con-
dicions assenyalades a la llicència o ordre
d�execució, o si la llicència fos denegada per
ser el seu atorgament contrari a les prescrip-
cions del Pla o de les Ordenances, que en el
termini d�un mes, es procedeixi a la restaura-
ció de la realitat física alterada.

Advertir que es podrà procedir a impedir
definitivament els usos a què donessin lloc
les obres, sol·licitant, si fa al cas, l�oportú
auxili judicial previst a l�apartat 6 de l�article
8 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Con-
tenciosa Administrativa, tot això, en el cas
que la resolució esdevingui definitiva, d�a-
cord amb el punt anterior.

Cinquè. - Advertir que en cas d�incompli-
ment del que aquí s�ordena, es podrà proce-
dir a l�execució subsidiària a costa de l�inte-
ressat o a la imposició de multes coercitives
per una quantia de 300 a 3.000 euros, a la
vista de l�art. 217 del TrLUC.

Sisè. - Advertir que es pot incoar procedi-
ment sancionador per infracció urbanística
d�acord als articles 203 a 218 del TrLUC.

Setè. - Advertir que segons allò que esta-
bleix l�apartat 2 de l�art. 196 del TrLUC es
podrà instar al Registre de la Propietat per a
que practiqui l�assentament que correspongui
respecte a aquesta resolució administrativa.�

Badalona, 30 de març de 2009.
El Vicesecretari general, Alfred Lacasa i

Tribó.

022009011118
A

Badalona

ANUNCI

Anunci de l�adjudicació provisional del
contracte de serveis per a la gestió i realitza-
ció de les XXIV Jornades Gastronòmiques de
Badalona-2009.
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Badalona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Departament Central de Contractació.
c) Número d�expedient: 253/NEG-7/08.

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l�objecte: Adjudicació

provisional del contracte de serveis per a la
gestió i realització de les XXIV Jornades Gas-
tronòmiques de Badalona-2009.

3. Tramitació i procediment d�adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat.

4. Pressupost base de licitació
53.900 EUR (IVA, al tipus del 16%,

inclòs).
5. Adjudicació provisional

a) Data: 2 d�abril de 2009.
b) Contractista: Servis Complet, S.A.U.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d�adjudicació: 52.822 EUR (IVA,

al tipus 16%, inclòs).
Badalona, 3 d�abril de 2009.
Per delegació de signatura del Secretari

general (R. 27/02/2007), el Secretari delegat
de la CIAMBGRI, Josep A. Faiges Morales.

022009011905
A

Bagà

ANUNCI

Per Resolució de l�Alcaldia número 62/09,
de data 3 d�abril de 2009, s�aprovà l�adjudi-
cació provisional del contracte per a la realit-
zació de les obres de adequació interior de la
Sala del Teatre del Casal de la Vila, mit-
jançant procediment negociat amb publicitat
i tramitació urgent a l�empresa Carrers i
Obres, S.L.. pel preu de 202.876,42 EUR més
32.460,23 EUR corresponents a l�Impost del
Valor Afegit, sumant un total de 235.336,65
EUR, el qual es publica als efectes de l�article
135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d�octubre, de
contractes del sector públic.

Bagà, 3 d�abril de 2009
L�Alcalde accidental, Francesc Artigas

Prat.

022009011983
A

Barcelona

ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal del dia 26
de setembre de 2008 va acordar aprovar, per
part de l�Ajuntament de Barcelona com a ens
consorciat, l�acord adoptat pel Consell Gene-
ral del Consorci El Far, Centre dels Treballs
del Mar, de modificació dels seus estatuts i
de conformitat amb els articles 212.5 i
201.1.d) del Reglament d�obres, activitats i
serveis dels ens locals, es transcriuen íntegra-
ment a continuació.

ESTATUTS DEL CONSORCI EL FAR,
CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR

CAPÍTOL 1 - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
1. Amb la denominació El Far, Centre dels

Treballs del Mar es constitueix un consorci
públic dels previstos als articles 269 i

següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d�abril, pel qual s�aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalun-
ya. El Consorci està format per les institu-
cions següents:

* Generalitat de Catalunya.
* Ajuntament de Barcelona.
* Diputació de Barcelona.
* Autoritat Portuària de Barcelona.
2. El nombre de membres del Consorci

podrà ser ampliat amb l�admissió d�entitats
públiques o privades sense ànim de lucre que
tinguin finalitats d�interès públic i que puguin
fer aportacions d�interès per al Consorci, amb
l�acord de tots els membres d�aquest.
Article 2

1. L�associació Barcelona, fes-te a la Mar -
associació cívica de caràcter no lucratiu-,
com a reconeixement a la seva condició
d�entitat fundacional del Consorci ostentarà
la condició d�entitat vinculada al Consorci El
Far.

2. La Universitat de Barcelona i la Univer-
sitat Politècnica de Barcelona, en la seva
condició d�entitats consorciades fins a l�apro-
vació dels presents estatuts i per seguir com-
partint els objectius i finalitats de l�entitat,
podran establir una relació preferent amb el
consorci mitjançant el reconeixement de la
condició d�entitat vinculada al Consorci El
Far.

3. Aquest reconeixement comportarà l�es-
tabliment d�un marc especial de relació que,
entre d�altres qüestions contemplarà:

a) La participació, amb veu però sense vot,
d�un representant de cada entitat vinculada
en el Consell General del Consorci El Far.

b) El dret a rebre informació completa
sobre les activitats i projectes del Consorci.

c) El dret a participar en les activitats del
Consorci.

4. El reconeixement de la condició d�enti-
tat vinculada al Consorci el Far és formalit-
zarà mitjançant conveni de cooperació, en el
que es concretaran els aspectes principals de
la relació entre ambdues entitats i que podrà
tenir una durada relacionada amb la mateixa
vigència del Consorci.
Article 3

1. El Consorci El Far té naturalesa de Con-
sorci local i el seu règim jurídic preferent
vindrà determinat pel que disposa la Llei
7/1985, de 2 d�abril reguladora de les Bases
de Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d�abril, pel qual s�aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya i pel Decret 179/1995, de 16 de
juny, pel que s�aprova el Reglament d�Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Cata-
lunya.

2. El Consorci El Far es constitueix com un
ens públic de caràcter associatiu que gaudirà
de personalitat jurídica pròpia i plena capaci-
tat per al compliment dels seus fins.

3. El Consorci El Far podrà utilitzar qualse-
vol de les formes de gestió establertes per la
legislació de règim local.
Article 4

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona
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El domicili social i fiscal de l�entitat radi-
carà en l�edifici seu del Consorci El Far, Cen-
tre dels Treballs del Mar a la ciutat de Barce-
lona, carrer Escar, 6-8, 08039. Les activitats
de l�Escola dels Treballs del Mar es realitzen
a l�edifici de la Drassana, Passeig Joan de
Borbó, 100 08003 de Barcelona.
Article 5

L�entitat consorciada començarà a realit-
zar les seves funcions el dia de la seva consti-
tució i tindrà una durada indefinida.
Article 6

Són finalitats del Consorci:
1. Promoure activitats de formació en rela-

ció a professions i oficis relacionats amb el
mar. En particular, l�Escola de construcció,
reparació i manteniment d�embarcacions.

Vinculat a aquestes activitats formatives,
es podran construir i reparar embarcacions
d�esbarjo i pesca així com diferents elements
de caràcter nàutic. Aquests productes, que es
podran comercialitzar, hauran de respondre
a les necessitats formatives de l�Escola, i/o
tenir una funció social o de recuperació i
conservació del patrimoni cultural marítim, i
els seus beneficis, cas que existeixin, s�hau-
ran de reinvertir en les activitats formatives
de l�Escola.

2. Promoure i donar suport a iniciatives
econòmiques i socials relacionades amb les
activitats marítimes.

3. Constituir un espai transversal que acu-
lli activitats estrictament pròpies; en col·labo-
ració amb diferents institucions, i organitza-
des per altres institucions, amb el propòsit de
contribuir a optimitzar i potenciar la utilitza-
ció dels recursos del país en relació al litoral.

4. Desenvolupar activitats de projecció
internacional, en particular dins l�àmbit
mediterrani en relació a temes d�ecologia,
del medi ambient, de cultura marítima, i pro-
grames de cooperació amb altres països, tant
pel que fa a temes culturals com de formació
o econòmics.

5. Promoure i contribuir al desenvolupa-
ment, progrés i difusió de la cultura marítima
en general i, en particular, de la del nostre
país i ciutat, afavorint l�estudi de la nostra
història i tradicions marítimes, la conservació
i restauració del patrimoni cultural marítim, i
programes i activitats de recerca, docència i
difusió entorn els temes marítims, posant
especial atenció en els programes dirigits a
escolars i estudiants.

6. Donar suport i assessorament a institu-
cions i particulars que promoguin iniciatives
en relació a la formació en oficis i profes-
sions marítimes, a iniciatives econòmiques
en relació al mar i a la recuperació, coneixe-
ment i difusió del patrimoni cultural marítim.

7. Promoure i mantenir una relació perma-
nent, actuacions conjuntes i l�intercanvi d�ex-
periències amb les principals institucions i
centres que desenvolupin activitats semblants
a la ciutat, al país i a nivell internacional.

8. La utilització dels espais i serveis dels
seus edificis per a activitats -en particular de
caire marítim- d�interès ciutadà, de promoció
i representació, tant dels ens consorciats com

de la ciutat de Barcelona.
9. Totes les que estiguin directament o

indirectament relacionades amb les finalitats
esmentades anteriorment que siguin acorda-
des pel Consell General o per la Comissió
Executiva.

CAPÍTOL II - ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Article 7
Seran òrgans de govern i gestió del Con-

sorci:
* El Consell General.
* La Comissió Executiva.
* El President.
* El Director General.

Secció 1 - El Consell General

Article 8
El Consell General és l�òrgan superior de

govern i administració del Consorci, amb
capacitat per adoptar quantes resolucions
consideri escaients per al bon funcionament
del Consorci i assoliment dels seus objectius i
finalitats.
Article 9

1. El Consell General estarà integrat per 11
membres designats per les entitats consorcia-
des, segons la següent distribució:

* Generalitat de Catalunya: 3.
* Ajuntament de Barcelona: 4.
* Diputació de Barcelona: 2.
* Autoritat Portuària de Barcelona: 2.
2. Els referits membres estaran distribuïts

de la següent manera:
* President: 1.
* Vice-presidents: 3.
* Vocals: 7.
3. La finalització del mandat dels òrgans

de govern col·legiats i unipersonals coinci-
dirà amb el mandat de les Corporacions
Locals. Una vegada finalitzat aquest mandat,
continuaran en les seves funcions sols per a
la gestió ordinària fins a la convocatòria i
celebració de la sessió del Consell General
per a la renovació dels seus membres i deter-
minació dels altres òrgans de govern. Aques-
ta sessió s�haurà de celebrar preceptivament
en el termini màxim de quatre mesos des de
la constitució de les Corporacions Locals.
Article 10

1. Són funcions del Consell General:
1. Dirigir i assegurar el compliment de les

finalitats del Consorci.
2. L�aprovació de les línies generals d�ac-

tuació del Consorci, el Pla anual de treball i
els programes d�actuació i gestió.

3. Aprovar el Pressupost, així com les
seves modificacions d�acord amb les seves
bases d�execució i de conformitat amb la
legislació d�Hisendes Locals.

4. Aprovar el Compte General i l�Inventari.
5. Aprovar operacions de crèdit.
6. Disposar i alienar béns i drets del Con-

sorci així com la seva transacció.
7. Nomenar el President i els 3 Vice-presi-

dents del Consorci.
8. Nomenar el Director del Consorci a

proposta del President.

9. Aprovar els projectes culturals, d�obres i
inversions que afectin el recinte d�El Far,
Centre dels Treballs del Mar.

10. Aprovar les propostes d�integració de
nous organismes nacionals i estrangers al
Consorci.

11. Aprovar la creació d�ens instrumentals
amb personalitat jurídica pròpia.

12. Designar, d�entre els seus propis com-
ponents, els membres de la Comissió Executi-
va.

13. Aprovar la normativa que desenvolupi
les disposicions estatutàries.

14. Aprovar la memòria anual.
15. Aprovar la modificació dels estatuts i

la dissolució del Consorci.
16. Delegar parcialment facultats del Con-

sell a la Comissió Executiva.
2. El Consell General podrà delegar les

seves funcions, excepte aquelles que legal-
ment tinguin la consideració d�indelegables,
en d�altres òrgans de govern i gestió del Con-
sorci.

3. El President o el Consell General, podrà
sol·licitar la presència dels càrrecs directius,
o d�altres persones que consideri escaients,
per tal que assisteixin, amb veu i sense vot, a
les reunions a fi d�informar o assessorar en
relació als assumptes que es tractin.
Secció 2 - La Comissió Executiva

Article 11
1. El Consorci serà gestionat i administrat

ordinàriament per la Comissió Executiva, la
qual estarà constituïda pel President i els tres
vice-presidents del Consorci.

2. El President, o la Comissió Executiva,
podrà sol·licitar la presència dels càrrecs
directius, o d�altres persones que consideri
escaients, per tal que assisteixin, amb veu i
sense vot, a les reunions a fi d�informar o
assessorar en relació als assumptes que es
tractin.

3. La Comissió Executiva podrà delegar
parcialment les seves facultats en el President
o en el Director General.
Article 12

Correspondrà a la Comissió Executiva:
1. Elaborar el Pressupost, la proposta de

liquidació del Compte General i de l�Inventa-
ri, per elevar-lo al Consell General.

2. Vetllar pel manteniment general de les
instal·lacions i equipaments del Consorci.

3. Assegurar el correcte funcionament de
les estructures del servei de l�usuari.

4. Aprovar les tarifes per a la prestació de
serveis.

5. Exercitar accions judicials i administrati-
ves.

6. Retre comptes davant del Consell Gene-
ral.

7. Aprovar la normativa de règim interior.
8. Aprovar la contractació d�obres, serveis

i subministraments, i qualsevol altre contrac-
te administratiu o privat, sempre que la seva
quantia excedeixi del 5% dels recursos ordi-
naris del Pressupost del Consorci. En el cas
de que aquestes contractacions siguin de
caràcter plurianual, si superen el nombre de
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quatre anualitats la competència serà del
Consell General.

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

10. Exercir totes aquelles atribucions no
reservades específicament per aquests Esta-
tuts al Consell General.

11. Aprovar concerts i convenis amb altres
entitats i donar-ne compte al Consell Gene-
ral.
Secció 3 - El President

Article 13
1. El President del Consorci ho serà també

de tots els seus òrgans col·legiats.
2. Són funcions del President del Consell

General:
1. Representar oficialment el Consorci.
2. Convocar i presidir les sessions del Con-

sell General i de la Comissió Executiva.
3. Vetllar per l�acompliment, i fer-ne el

seguiment, dels acords adoptats pel Consell
General.

4. La direcció superior del personal i l�a-
provació de l�oferta pública.

5. Proposar al Consell General el Director
General del Consorci.

6. Proposar al Consell General les línies
generals d�actuació del Consorci, un pla
anual de treball i els programes d�actuació i
gestió que se�n derivin.

7. Aprovar la liquidació del Pressupost.
8. Exercir les funcions que el Consell

General i la Comissió Executiva li deleguin.
9. Exercitar accions administratives i judi-

cials en casos d�urgència.
10. En la mesura que l�Ajuntament de Bar-

celona va impulsar la constitució del Consor-
ci i ha estat l�Administració consorciada que
ha aportat el major nombre de mitjans
humans, materials i econòmics, correspon
que el President del Consorci sigui designat
pel Consell General entre els membres que
representin a l�Ajuntament de Barcelona.

11. Els Vice-presidents -pel seu ordre-
exerciran les funcions pròpies del President
en cas d�absència, malaltia o impossibilitat
d�aquest.

12. Les funcions de representació són
delegables en els Vice-presidents i en el
Director General.
Article 14

Les 3 Vice-presidències recauran en mem-
bres del Consell que representin a la Genera-
litat de Catalunya, la Diputació de Barcelona
i l�Autoritat Portuària de Barcelona. L�ordre
de les vice-presidències serà rotatori segons
un torn que determinarà el propi Consell
General.
Secció 4 - El Director General

Article 15
El Director General serà nomenat pel Con-

sell General a proposta del President i és vin-
cularà al consorci mitjançant la condició de
personal eventual o personal laboral d�alta
direcció.
Article 16

El Director del Consorci tindrà les funcions

següents:
1. Dirigir i coordinar les diverses activitats

del Consorci, d�acord amb les línies marca-
des pel Consell General, la Comissió Executi-
va i el President.

2. Executar els acords del Consell General
i de la Comissió Executiva relatius al seu
àmbit d�actuació.

3. Dirigir la política pressupostària i de
personal.

4. Assessorar els restants òrgans del Con-
sorci.

5. Col·laborar amb el President en l�elabo-
ració del pla anual de treball i els programes
d�actuació i de gestió que se�n derivin.

6. Redactar la Memòria anual d�activitats
per tal d�elevar-la a l�aprovació del Consell
General, prèvia aprovació de la Comissió
Executiva.

7. Retre comptes davant la Comissió Exe-
cutiva.

8. Assistir amb veu i sense vot a les ses-
sions del Consell General i de la Comissió
Executiva.

9. Signar en representació del Consorci, i
sempre que aquesta funció no l�assumeixi el
President, convenis, contractes i qualsevol
altre document que s�hagi d�emetre per a la
formalització de les diferents actuacions,
inclosa l�acceptació de subvencions.

10. Aprovar la contractació d�obres, ser-
veis, subministraments i qualsevol altre con-
tracte administratiu o privat, sempre que la
seva quantia no excedeixi del 5% dels recur-
sos ordinaris del Pressupost. En el cas de que
aquestes contractacions siguin de caràcter
plurianual, si superen el nombre de quatre
anualitats la competència serà de la Comissió
Executiva. De dites contractacions en donarà
compte a la Comissió Executiva.

11. Les funcions que el President, el Con-
sell General i la Comissió Executiva li enco-
manin.
Secció 6 - Del règim de sessions

Article 17
El Consell General es reunirà dues vegades

l�any en sessió ordinària. Quan circumstàn-
cies excepcionals ho requereixin, el President
podrà convocar sessió extraordinària per prò-
pia iniciativa o a petició de la majoria simple
dels representants.
Article 18

La comissió Executiva es reunirà com a
mínim dues vegades l�any en sessió ordinà-
ria, i en sessió extraordinària, sempre que
motivacions especials ho requereixin, prèvia
convocatòria del President, o quan ho
sol·licitin dos dels seus membres.
Article 19

El règim de convocatòria i desenvolupa-
ment de les sessions, així com el d�adopció
d�acords i la seva impugnació, s�acomodaran
a allò que es preveu a la legislació de Règim
Local i la normativa sobre procediments
administratius referents al funcionament dels
òrgans col·legiats.

Article 20
El Consell General podrà aprovar un

Reglament de funcionament i organització
interna del Consorci, en el qual es determi-
narà l�estructura dels departaments i les fun-
cions que hauran de realitzar.

CAPÍTOL III - RÈGIM DE PERSONAL, PATRIMONIAL I
ECONÒMIC.

Article 21
El Consorci disposarà del personal neces-

sari per al compliment del seu objecte i fina-
litats. El seu nombre, categories i funcions
vindran determinades en la plantilla i en la
relació de llocs de treball aprovades pel Con-
sell General.

La selecció de personal es farà d�acord
amb els principis d�igualtat, publicitat, mèrit i
capacitat. El Consorci podrà disposar de per-
sonal propi o de personal adscrit per les enti-
tats consorciades, en règim funcionarial o
laboral.
Article 22

El Consorci estarà assistit per una Secreta-
ria i una Intervenció.

Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció
seran exercits per funcionaris que desenvolu-
pin aquestes funcions en algun de les entitats
locals consorciades o funcionaris en qui
deleguin i seran designats per acord del Con-
sell General, vinculant-se al Consorci en
règim d�acumulació de funcions en els ter-
mes establerts a la legislació aplicable.

El Secretari i l�Interventor assistiran a les
sessions del Consell General i de la Comissió
Executiva, amb veu però sense vot.
Article 23

El Patrimoni del Consorci, que podrà con-
sistir en béns i drets de qualsevol classe, que-
darà reflectit al corresponent inventari, que
revisarà i aprovarà anualment el Consell
General.
Article 24

24.1 Per a la realització dels seus objec-
tius, el Consorci disposarà dels recursos
següents:

a) Rendiment dels serveis que presti i acti-
vitats que desenvolupi.

b) Aportacions dels ens consorciats.
c) Subvencions, ajudes i donatius.
d) Productes del seu patrimoni.
e) Qualsevol altres que puguin correspon-

dre al Consorci d�acord amb les lleis.
24.2 Anualment el Consell General deter-

minarà les aportacions de cadascuna de les
administracions consorciades.

Els acords del Consorci que suposin apor-
tacions de caràcter econòmic per part dels
ens consorciats, hauran de ser ratificats pels
òrgans competents dels ens que en resultin
obligats.

El Consell General podrà proposar a les
administracions consorciades la formalització
d�un conveni interadministratiu de coopera-
ció que estableixi, entre altres qüestions, les
aportacions econòmiques al Consorci pel
període de 4 anys, a fi i efecte d�establir una
major estabilitat financera al Consorci.
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Article 25
25.1 El Consell General, amb la proposta

prèvia de la Comissió Executiva, aprovarà un
pressupost anual d�ingressos i despeses abans
del 31 de desembre de cada any, per aplicar-
lo a l�exercici econòmic següent. Igualment,
n�aprovarà les modificacions durant l�exerci-
ci. Si en aquella data no s�ha aprovat el pres-
supost, s�entendrà prorrogat l�anterior.

25.2 El règim pressupostari i comptable
s�adaptarà a les disposicions vigents sobre
règim local i altra normativa que en el futur
es dicti sobre la matèria.

Les bases d�execució del pressupost regu-
laran la gestió pressupostària pel que fa, entre
d�altres, a les competències per a l�autoritza-
ció o disposició de despeses, als dipòsits del
fons i persones autoritzades per al seu movi-
ment i a l�operatòria en pagaments.

25.3 Tots els actes, documents i expedients
de l�Administració del Consorci i de totes les
entitats dependents d�aquest, amb inde-
pendència de la seva naturalesa jurídica, de
la que se�n derivin drets i obligacions de con-
tingut econòmic estaran subjectes al control i
la fiscalització interna per la Intervenció del
Consorci en els termes establerts a l�article
203 i següents de la Llei d�Hisendes Locals.
Article 26

Actuarà de Comissió Especial de Comptes
la Comissió Executiva del Consorci.

Correspon a la Comissió l�examen, l�estudi
i l�informe dels comptes del Consorci en els
termes indicats a la Llei d�Hisendes Locals.

CAPÍTOL IV - SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 27
El Consorci es dissoldrà per impossibilitat

legal o material d�acomplir els seus objectius
o bé per acord dels membres que l�integrin; i,
en aquest cas, es requerirà la ratificació de
les respectives institucions que integrin el
Consorci.
Article 28

L�acord de dissolució determinarà la
manera com s�ha de procedir a la liquidació
dels béns que pertanyin al Consorci i a la
revisió de les obres o les instal·lacions exis-
tents, d�acord amb els criteris següents:

1. Es procedirà a designar, amb l�acord
previ dels membres del Consell General del
Consorci, una comissió liquidadora, consti-
tuïda per tres perits de reconeguda solvència
professional no vinculats al Consorci en els
cinc anys anteriors a la seva designació, els
quals elevaran al Consell General una pro-
posta sobre el procediment per a la formalit-
zació de la dissolució.

2. El sòl cedit per l�Autoritat Portuària de
Barcelona al Consorci i les edificacions rea-
litzades al mateix, revertiran a l�Autoritat Por-
tuària de Barcelona.

3. La separació del Consorci d�algun dels
seus membres podrà realitzar-se amb un pre-
avís d�un any, i sempre que l�entitat que se
separi estigui al corrent dels seus compromi-
sos anteriors i garanteixi la liquidació de les
obligacions aprovades fins al moment de la

separació.
S�efectuarà la liquidació parcial en el seu

cas, seguint les mateixes normes establertes
en l�apartat anterior.

Barcelona, 30 de març de 2009.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.
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ANUNCI

El Gerent Municipal, per delegació de l�Al-
caldia de 3 de setembre de 2007, va aprovar,
per Decret de 19 de març de 2009 les bases
específiques que han de regir la convocatòria
del procés selectiu, mitjançant concurs opo-
sició lliure, per a la provisió de les següents
places:

- 5 places de Tècnic/a Superior en Gestió
d�Administració Especial (grup A1) de l�Esca-
la d�Administració Especial, Sots-escala tècni-
ca, classe de tècnics superiors i règim funcio-
narial.

El termini de presentació d�instàncies s�o-
brirà a partir del dia següent al de l�anunci
d�aquesta convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Les bases de la convocatòria són les que
s�adjunten a continuació.

Contra aquesta Resolució, d�acord amb el
que estableix la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques, i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de
13 de gener, les persones interessades podran
interposar recurs potestatiu de reposició
davant la mateixa autoritat convocant, en el
termini d�un mes a comptar de l�endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, o directament
recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats del Contenciós Administratiu en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l�endemà de
la publicació de la Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Igualment, les
persones interessades podran interposar qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE
5 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN
GESTIÓ D�ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

ANNEX 1

BASES

1. Places objecte de convocatòria
Les 5 places objecte d�aquesta convocatò-

ria es troben dotades pressupostàriament d�a-
cord amb la normativa vigent.
2. Sistema de selecció i torn de la
convocatòria

2.1. El sistema de selecció emprat en
aquesta convocatòria és de concurs oposició
en torn lliure.

2.2. Dins del torn lliure es reserva 1 plaça

per a aquelles persones aspirants que tinguin
la condició legal de disminuït, d�acord amb
l�article 27 a) del Decret legislatiu 1/1997 en
la redacció donada per la llei 4/2000, de 26
de maig, de mesures fiscals i administratives.
En el cas que aquesta plaça reservada quedi
deserta, s�acumularà a la resta de places de
torn lliure de la convocatòria.
3. Sol·licituds

3.1. La sol·licitud per prendre part en
aquesta convocatòria s�ajustarà al model que
es facilitarà gratuïtament a les Oficines d�A-
tenció al Ciutadà de l�Ajuntament de Barce-
lona. La relació de les esmentades Oficines
d�Atenció al Ciutadà així com les seves
corresponents adreces s�especifiquen en l�an-
nex 6 de la present convocatòria. També es
podrà obtenir el model de sol·licitud a través
del web de l�Ajuntament que s�indica en l�es-
mentat annex 6.

3.2. Les dades de la convocatòria que es
consignen en el model de sol·licitud seran les
de �Tècnic/a Superior en Gestió d�Adminis-
tració Especial-2009�.

3.3 Les persones amb discapacitat podran
assenyalar a l�apartat �Espai Reservat als aspi-
rants amb discapacitats� el tipus de discapa-
citat declarada. A l�apartat �Adequacions
sol·licitades� podran indicar l�adaptació o l�a-
dequació de temps i mitjans materials per a
la realització de les proves i dels exercicis
previstos en la convocatòria, i el motiu o
motius d�aquestes. En l�acceptació de les
dites adaptacions o adequacions cal atenir-se
al que disposa l�article 6 del Decret 66/1999,
de 9 de març del Govern de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix, les persones aspirants
hauran de fer constar si opten o no a places
per la via de reserva.

Les persones que tinguin reconeguda la
condició legal de disminuït, és a dir, amb
una minusvalia de grau igual o superior al
33%, i que vulguin accedir a les places per la
via de reserva, hauran de presentar al Tribu-
nal de selecció d�aquesta convocatòria un
certificat actualitzat d�aptitud pel desenvolu-
pament de les funcions dels llocs objecte de
convocatòria, expedit per l�equip multipro-
fessional competent, (EVO laboral). El referit
dictamen es podrà presentar des de l�endemà
a la data de publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, (en endavant Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya), i com
a màxim dins els 15 dies hàbils posteriors a
la data de publicació de la llista definitiva de
persones admeses i excloses.

Les persones que tinguin reconeguda la
condició legal de disminuït que no vulguin
accedir a les places de reserva seran admeses
a la realització dels exercicis sense necessitat
d�acreditar la seva aptitud abans del seu
començament, sens perjudici que superat el
procés selectiu hagin d�acreditar la seva
capacitat per exercir les funcions per a l�exer-
cici professional de la categoria correspo-
nent. La relació de centres on poden adreçar-
se les persones amb discapacitat és exclusi-
vament la que figura a l�annex 5 d�aquesta
Resolució.




