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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ACORD GOV/175/2015, de 10 de novembre, pel qual es determina el nombre de vocals del Comitè Executiu
de Ports de la Generalitat.
La Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, va crear l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat,
adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Departament de Territori i
Sostenibilitat), amb la finalitat de gestionar el domini públic portuari de la Generalitat que se li encomani i els
fons que li siguin adscrits.
L’article 12 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, en la nova redacció que en fa la Llei 10/2011, del 29 de desembre,
de simplificació i millorament de la regulació normativa, estableix que el Comitè Executiu és l’òrgan rector
col·legiat de Ports de la Generalitat, i és constituït per: a) el president o presidenta; b) el vicepresident o
vicepresidenta; c) el gerent o la gerent, amb veu i sense vot, i d) un nombre de vocals que ha de determinar
el Govern, entre els quals hi ha d’haver necessàriament representants de l’Administració de la Generalitat, de
les administracions locals i de les entitats l’activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de
Ports de la Generalitat. Els representants de les administracions locals han de ser com a mínim dos en
representació dels municipis en el terme municipal dels quals hi ha un port adscrit a Ports de la Generalitat.
Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

Acorda:

—1 Determinar que el Comitè Executiu de Ports de la Generalitat estarà integrat per cinc vocals:
- Dos vocals en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, designats pel titular del
departament competent en matèria de ports.
- Dos vocals de les administracions locals, en representació dels municipis en el terme dels quals hi ha un
port adscrit a Ports de la Generalitat, designats per les dues organitzacions d’ens locals més representatives.
- Un vocal designat pel Consell Assessor, a proposta del president, d’entre els vocals que, en aquest Consell,
representin les entitats l’activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de Ports de la
Generalitat, càrrec que serà rotatori i amb una durada de dos anys.

—2 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de novembre de 2015

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern
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