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Dimarts, 24 de març de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació

ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 27 de febrer de 2015 va adoptar el següent acord:

Ratificar l'acord del Consell de General del Consorci El Far, Centre de Treballs del Mar aprovat en la sessió de data 26 
de novembre de 2014, en el sentit d'aprovar la proposta de la modificació dels seus estatuts, amb l'objecte d'adaptar-los 
a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i a la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d'acord amb el següent 
text, adjunt a aquest expedient.

ESTATUTS.

CONSORCI EL FAR, CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR.

CAPÍTOL 1 - DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1.

Amb la denominació El Far, Centre dels Treballs del Mar es constitueix un consorci públic dels previstos els articles 87 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local; els articles 269 i ss 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 Catalunya; dels articles  
113 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; de la Carta Municipal  de Barcelona i  el  Reglament que la desenvolupa i de l'article 312 i  següents del 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny.

El Consorci està format per les institucions següents:

• Generalitat de Catalunya.
• Ajuntament de Barcelona.
• Diputació de Barcelona.
• Autoritat Portuària de Barcelona.

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.

La Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Barcelona, per seguir compartint 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.

Aquest reconeixement comportarà l'establiment 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. C
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El reconeixement de la condició d'entitat vinculada al Consorci el Far és formalitzarà 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.

El Consorci EL FAR és una entitat pública de caràcter associatiu i local, de naturalesa voluntària, té personalitat jurídica 
pròpia  i  independent  de  la  dels  seus  membres,  amb  plena  capacitat  per  l'acompliment  dels  seus  fins  i  pot  en  
conseqüència realitzar actes d'administració i disposició de béns, celebrar contractes i convenis, assumir obligacions i  
drets, interposar recursos i accions judicials i administratives, defensar-se en judici i fora d'ell i, en general, realitzar tots 
els actes necessaris per aconseguir, d'acord amb la legislació aplicable a cada cas, els objectius establerts en aquests 
Estatuts.

El Consorci està adscrit a l'Ajuntament de Barcelona.

El Consorci té naturalesa de consorci local i està sotmès al dret públic, a la normativa dels ens locals i a la que conforma 
el  règim  especial  de  Barcelona,  a  les  disposicions  d'aquests  estatuts  i  a  la  reglamentació  interna  dictada  per  al 
desenvolupament d'aquests.

El Consorci té la condició de mitjà propi al servei de les administracions que en formen part. Així mateix les relacions del  
Consorci amb els seus ens consorciats tenen caràcter instrumental i no contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs. En 
conseqüència aquestes relacions són de caràcter intern, depenent i subordinat a tots els efectes.

El Consorci podrà utilitzar qualsevol de les formes de gestió establertes per la legislació de règim local.

Article 4.

El domicili social i fiscal de l'entitat radicarà en l'edifici seu del Consorci EL FAR, Centre dels Treballs del Mar a la ciutat 
de Barcelona, 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 realitzar les seves funcions el dia de la seva constitució i tindrà una durada indefinida.

Article 6.

Són finalitats del Consorci:

1. Promoure activitats de formació en relació a professions i oficis relacionats amb el mar. En particular, l'Escola de 
construcció, reparació i manteniment d'embarcacions i l'Institut de la Nàutica.

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'hauran 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 aculli activitats estrictament pròpies; en col·laboració amb diferents institucions, i 
organitzades per altres institucions, amb el propòsit de contribuir a optimitzar i potenciar la utilització 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 programes de cooperació amb altres països, tant pel que fa a temes culturals 
com de formació o econòmics.

5. Promoure i contribuir al desenvolupament, 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.
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6. Donar suport i assessorament a institucions i particulars que promoguin iniciatives en relació a la formació en oficis i 
professions marítimes, a iniciatives econòmiques en relació al mar i a la recuperació, coneixement i difusió del patrimoni 
cultural marítim.

7.  Promoure i  mantenir  una relació  permanent,  actuacions conjuntes i  l'intercanvi  d'experiències 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 acordades pel Consell General.

CAPÍTOL II - ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ.

Article 7.

Seran òrgans de govern i gestió del Consorci:

• El Consell General.
• El President.
• Els/les vicepresidents/es.
• El/la Director/a 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.

El  Consell  General  estarà  integrat  per  11  membres  designats  per  les  entitats  consorciades,  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.
• Vicepresidents: 3.
• Vocals: 7.

La finalització del mandat dels òrgans de govern col·legiats i unipersonals coincidirà amb el mandat de la Corporació 
Local. 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 determinació dels 
altres òrgans de govern. Aquesta sessió s'haurà de celebrar preceptivament en el termini màxim de quatre mesos des 
de la constitució de les Corporacions Locals la Corporació Local.

Article 10.

Són funcions del Consell General:

1. Dirigir i assegurar el compliment de les finalitats del Consorci.

2. L'aprovació de les línies generals d'actuació 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.
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4. Aprovar el Compte General i l'Inventari.

5. Concertar operacions financeres, tals com préstecs, crèdits i avals, prèvia autorització de l'Ajuntament de Barcelona, i  
sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

6. Disposar i alienar béns i drets del Consorci així com la seva transacció.

7. Nomenar el/la President/a i els/les tres Vicepresidents/es del Consorci.

8. Nomenar el Director/a 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 o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica d'àmbit 
nacional  o  estranger,  sense perjudici  del  compliment  de les  previsions aplicables sobre  estabilitat  pressupostària  i 
sostenibilitat financera i amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament de Barcelona.

12. Aprovar la normativa que desenvolupi les disposicions estatutàries.

13. Aprovar la memòria anual.

14. Aprovar la modificació dels estatuts i la dissolució del consorci.

15. Delegar parcialment facultats del Consell al President.

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

17. Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministres, i qualsevol altre contracte administratiu o privat, sempre que 
la seva quantia excedeixi del 20% o siguin de caràcter plurianual i superin el nombre de quatre anualitats.

El  Consell  General  podrà  delegar  les  seves  funcions,  excepte  aquelles  que  legalment  tinguin  la  consideració 
d'indelegables, en d'altres òrgans de govern i gestió del Consorci.

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 - El President.

Article 11.

Són funcions del President del Consell General:

1. Representar oficialment el Consorci.

2. Convocar i presidir les sessions del Consell General.

3. Vetllar per l'acompliment, i fer-ne el seguiment, dels acords adoptats pel Consell General.

4. La direcció superior del personal i l'aprovació de l'oferta pública.

5. Proposar al Consell General el/la Director/a 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. Presentar al consell General la proposta de pressupost, la proposta de liquidació del Compte General i de l'inventari.

8. Aprovar la liquidació del Pressupost.

9. Exercir les funcions que el Consell General li delegui.

10. Exercitar accions administratives i judicials.
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11. Assegurar el correcte funcionament de les estructures de servei de l'usuari.

12. Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministres, i qualsevol altre contracte administratiu o privat, sempre que 
la seva quantia excedeixi del 5% i no superi el 20% dels recursos ordinaris del Pressupost del Consorci. En el cas de 
que aquestes contractacions siguin de caràcter plurianual, si superen el nombre de quatre anualitats la competència 
serà del Consell General. De dites contractacions se'n donarà compte al Consell General.

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

14.  Aprovar  concerts  i  convenis  amb altres  entitats,  quan comportin  una despesa econòmica  de fins al  20% dels 
recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i donar-ne compte al Consell General.

15. Exercir totes aquelles atribucions no reservades específicament per aquests Estatuts al Consell General.

En  la  mesura  que  l'Ajuntament  de  Barcelona  va  impulsar  la  constitució  del  Consorci  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.

Els/les Vicepresidents/tes -pel seu ordre- exerciran les funcions pròpies del President en cas d'absència, malaltia o 
impossibilitat d'aquest.

Les funcions de representació són delegables en els/les Vicepresidents/tes i en el Director General.

Article 12.

Les tres Vicepresidències recauran en membres del Consell que representin a la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona i  l'Autoritat  Portuària  de Barcelona.  L'ordre de les vicepresidències serà rotatori  segons un torn que 
determinarà el propi Consell General.

SECCIÓ 3 - El Director General.

Article 13.

El/la directora/a és el màxim òrgan de direcció ordinària, i serà nomenat per el Consell General a proposta del president.

La designació haurà de recaure en un funcionari de carrera de l'Ajuntament de Barcelona, corresponent al grup A1, o en 
un professional del sector privat, mitjançant un contracte d'alta direcció.

En cas que es tracti de personal funcionari, s'haurà de formalitzar com a nomenament de personal directiu, però en cap 
cas com a personal eventual.

Article 14.

El/la Director/a del Consorci tindrà les funcions següents:

1.  Dirigir  i  coordinar  les diverses activitats  del  Consorci,  d'acord amb les línies marcades pel  Consell  General  i  el 
President.

2. Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci, elaborant la proposta de pressupost, inventari, balanços i liquidació 
del pressupost de l'entitat.

3. Executar els acords del Consell General relatius al seu àmbit d'actuació.

4. Vetllar pel manteniment general de les instal·lacions i equipaments del consorci.

5. Dirigir la política pressupostària i de personal.

6. Assessorar els restants òrgans del Consorci.

7. Col·laborar amb el President en l'elaboració del pla anual de treball i els programes d'actuació i de gestió que se'n  
derivin.

8. Redactar la Memòria anual d'activitats per tal d'elevar-la a l'aprovació del Consell General.
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9. Rendir comptes de la seva gestió davant del Consell General.

10. Assistir amb veu i sense vot a les sessions del Consell General.

11. 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.

12. Aprovar la contractació d'obres, serveis, subministraments i qualsevol altre contracte administratiu o privat, sempre 
que  la  seva  quantia  no  excedeixi  del  5%  dels  recursos  ordinaris  del  Pressupost.  En  el  cas  de  que  aquestes 
contractacions siguin de caràcter plurianual, si superen el nombre de quatre anualitats, la competència serà del Consell  
General. De les dites contractacions se'n donarà compte al Consell General.

13. Les funcions que el President i el Consell General li encomanin.

SECCIÓ 4 - Del règim de sessions.

Article 15.

El Consell General es reunirà dues vegades l'any en sessió ordinària. Quan circumstàncies excepcionals ho requereixin, 
el  President  podrà  convocar  sessió  extraordinària  per  pròpia  iniciativa  o  a  petició  de  la  majoria  simple  dels 
representants.

Article 16.

El  règim de convocatòria i  desenvolupament 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 17.

El Consell  General podrà aprovar un Reglament de funcionament i  organització interna del Consorci,  en el qual es 
determinarà l'estructura dels departaments i les funcions que hauran de realitzar.

CAPÍTOL III – RÈGIM DE PERSONAL, PATRIMONIAL I ECONÒMIC.

Article 18.

El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment de les seves finalitats, i que estarà constituït per:

a) Personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s'integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el 
personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva administració d'origen, i el personal laboral 
mitjançant el mecanisme de la successió d'empresa o la que correspongui d'acord amb la legislació laboral vigent.

b) Personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les 
contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.

El Consorci no pot tenir personal eventual.

El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació laboral, segons s'escaigui, i les  
demés normes convencionalment aplicables.

Article 19.

El Consorci estarà assistit per un/a Secretari/a i un/a Interventor/a.

La Secretaria és exercida per la Secretaria General de l'Ajuntament de Barcelona o pel personal funcionari municipal en 
què delegui i al qual s'hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.

La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostaria, en la seva triple 
accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, correspondrà a la Intervenció 
General de l'Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d'aquest i que l'exercirà 
d'acord amb la normativa que regeix a l'Ajuntament de Barcelona. C
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El/la Secretari/a i el/la Interventor/a assistiran a les sessions del Consell General amb veu però sense vot.

Article 20.

El Patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, quedarà reflectit al corresponent 
inventari, que revisarà i aprovarà anualment el Consell General.

Article 21.

Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:

a) Rendiment dels serveis que presti i activitats que desenvolupi.
b) Aportacions dels ens consorciats.
c) Subvencions, ajudes i donatius.
d) Productes del seu patrimoni.
e) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les lleis.

Anualment el Consell General determinarà les aportacions de cadascuna de les administracions consorciades.

Els acords del Consorci que suposin aportacions 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 
cooperació 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.

Article 22.

El Consell General, amb la proposta prèvia del President, 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'exercici. Si en aquella data no s'ha aprovat el pressupost, s'entendrà prorrogat l'anterior.

El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria  
pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l'Ajuntament de 
Barcelona.

Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les competències per 
a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria 
en pagaments.

El Consorci forma part dels pressupostos i s'inclou en el compte general de l'Ajuntament de Barcelona.

Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la Intervenció General de 
l'Ajuntament de Barcelona.

El  Consorci  es  sotmet  als  terminis  d'aprovació  en  la  rendició  de  comptes,  aprovació  del  pressupost  així  com els 
requeriments d'informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis 
previstos a la normativa d'aplicació.

Article 23.

La Comissió Especial de Comptes, formada pel President/a i  els tres vicepresidents/es, té com a finalitat 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 24.

Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci es calcularà la quota de separació del/dels 
membre/s que exercitin el seu dret de separació, d'acord amb el que prevegin els estatuts i la legislació vigent.

L'efectiva separació del consorci es produirà un cop determinada la quota de separació, si aquesta és positiva, o un cop 
s'hagi pagat el deute, si la quota és negativa.
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Dimarts, 24 de març de 2015

El Consell General haurà d'aprovar la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de separació en cas 
que aquesta resultés positiva, així com la forma i condicions de pagament del deute que correspongués a qui exercita el 
dret de separació si la quota fos negativa.

L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci excepte que la resta de membres acordi la seva 
continuïtat i segueixin formant part del Consorci, al menys, dues Administracions, o dues entitats o organismes públics 
vinculats o dependents de més d'una Administració.

Si el Consorci estigués adscrit a l'Administració que exerceix el dret de separació, el Consell General haurà d'acordar a 
quina de les restants administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents d'una Administració que 
continuï formant part del Consorci, s'adscriu el Consorci.

Article 25.

El Consorci es dissoldrà per impossibilitat legal o material d'acomplir els seus objectius, bé per acord dels membres que 
l'integrin, així com per qualsevol de les causes previstes legalment. En aquest cas, es requerirà la ratificació de les 
respectives institucions que integrin el Consorci.

La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

En  l'acord  de  dissolució,  el  Consell  General  nomenarà  un  liquidador,  que  calcularà  la  quota  de  liquidació  que 
correspongui a cada membre del consorci d'acord amb el que preveuen els estatuts i la legislació vigent.

El  sòl  cedit  per  l'Autoritat  Portuària  de  Barcelona al  Consorci  i  les  edificacions  realitzades  al  mateix,  revertiran  a 
l'Autoritat Portuària de Barcelona.

El resultat derivat de la liquidació es distribuirà entre els seus membres en proporció a les respectives aportacions.  
Igualment respondran proporcionalment dels deutes contrets.

El Consell General acordarà la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas que 
resulti positiva.

Les  entitats  consorciades  podran  acordar,  per  unanimitat,  la  cessió  global  d'actius  i  passius  a  una  altra  entitat 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i aconseguir els objectius del Consorci en 
liquidació.

Barcelona, 13 de març de 2015
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
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