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CÀRRECS I PERSONAL

PRESID ÈNCIA
D E LA GENERA LITAT
CORRECCIÓ D ’ERRA D A
al Decret 268/1998, de 21 d’octubre, pel qual s’encarrega el despatx del conseller de Sanitat i Seguretat Social, senyor E duard R ius i Pey, al conseller senyor Joan M . Pujals i Vallvè, des del dia
23 d’octubre fins al dia 24 d’octubre de 1998,
ambdós inclosos (DOGC núm. 2750, pàg. 13164,
de 23.10.1998).
H avent observat una errada al text original
del D ecret esmentat, tramès al D O G C i publicat al núm. 2750, pàg. 13164, de 23.10.1998, se’n
detalla l’oportuna correcció:
A l títol i a la part dispositiva, on diu:
“...al conseller d’E nsenyament, senyor Joan
M. Pujals i Vallvè...”,
ha de dir:
“...al conseller de Cultura, senyor Joan M.
Pujals i Vallvè...”.
Barcelona, 26 d’octubre de 1998
R A MO N M A SSA G U E R I M E LÉ ND E Z
Secretari general del D epartament de Sanitat
i Seguretat Social

D EPA RTA MENT
D E SA NITAT
I SEGU RETAT SOCIA L

D EPA RTA MENT
D E POLÍTICA TERRITORIA L
I OBRES PÚ BLIQU ES

RESOLU CIÓ
de 8 d’octubre de 1998, de cessament i nomenament d’un membre del Consell de Salut de la Regió
Sanitària Girona del Servei Català de la Salut.

D ECRET
273/1998, de 21 d’octubre, sobre la com posició
i el nom enam ent dels òrgans de govern de Ports
de la G eneralitat.

E n ús de les facultats que em confereix l’article 30.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i a proposta de
les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la R egió,

Mitjançant la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
ports de Catalunya, es crea l’entitat de dret
públic Ports de la Generalitat, adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
i que té per finalitat gestionar el domini públic
portuari de la G eneralitat que se li encomani i
els fons que li siguin adscrits.

R E SO LC:
—1 El senyor Miquel Ferrer i Casals cessa com
a membre del Consell de Salut de la R egió Sanitària G irona, en representació de les organitzacions empresarials més representatives en
l’àmbit de la regió.
—2 E s nomena el senyor Joan Vilalta i Boix
membre del Consell de Salut de la R egió Sanitària Girona, en representació de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la regió, en substitució del senyor Miquel
Ferrer i Casals.
Barcelona, 8 d’octubre de 1998

(98.296.061)

*

E D U A R D R IU S I P E Y
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
(98.278.044)

RESOLU CIÓ
de 20 d’octubre de 1998, de cessament i nomenam ent de m em bres de la Junta G eneral del Consorci Sanitari de B arcelona.
D’acord amb el que estableixen els articles 9.1
i 10 dels vigents E statuts del Consorci Sanitari
de Barcelona, aprovats per la Junta G eneral
d’aquest ens en la sessió de 7 de novembre de
1996 i ratificats pel Consell Plenari de l’A juntament de Barcelona i pel G overn de la G eneralitat en les sessions celebrades els dies 22 de
novembre de 1996 i 18 de març de 1997, respectivament,
R E SO LC:
—1 E l Sr. Josep A rqués i Suriñach cessa com
a representant de la G eneralitat de Catalunya
en la Junta G eneral del Consorci Sanitari de
Barcelona.
—2 E s nomena el senyor Josep Prat i D omènech representant de la G eneralitat de Catalunya en la Junta General del Consorci Sanitari
de Barcelona, en substitució del Sr. Josep A rqués i Suriñach.
Barcelona, 20 d’octubre de 1998
E D U A R D R IU S I P E Y
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
(98.293.036)

*

L’article 12 regula la composició del Comitè
E xecutiu, òrgan rector col·legiat de Ports de la
Generalitat, i deixa tanmateix a la via reglamentària la forma d’elecció dels seus membres.
L’article 17.2 del text legal fa referència a la
composició del Consell de G overn de l’ens públic, òrgan on són representats tots els sectors
interessats en l’àmbit portuari català i que té com
a fi cooperar en la consecució dels objectius que
li són propis. E l mateix article determina que
s’haurà de designar per via reglamentària el
nombre de vocals.
Atès que la disposició final primera de la Llei
faculta el G overn de la G eneralitat i el conseller de Política Territorial i O bres Públiques
perquè dictin les disposicions necessàries per al
desenvolupament i l’execució de la Llei;
A proposta del conseller de Política Territorial i O bres Públiques, i d’acord amb el G overn
de la G eneralitat,

D E CR E TO :
A rticle 1
Composició i nomenament del Comitè Executiu
1.1 El Comitè executiu, òrgan rector col·legiat de Ports de la Generalitat, és constituït pels
membres següents:
E l president de l’ens.
E l vicepresident de l’ens. E n cas d’absència
del president, el vicepresident exerceix la representació i les funcions que aquell té atribuïdes.
D os vocals, designats per l’ens públic Ports
de la G eneralitat, en representació d’aquest.
U n vocal, designat pel director general competent en matèria de ports, que actua com a representant de la D irecció G eneral de Ports i
Transports.
D os vocals, en representació dels municipis
en el terme municipal dels quals hi hagi ports
adscrits a Ports de la G eneralitat, elegits de
conformitat amb el procediment electoral establert pel D epartament de G overnació.
E l gerent, amb veu i sense vot.
1.2 Q uan l’ordre del dia de la sessió inclogui la consideració específica d’un tema que
pugui afectar un col·lectiu determinat, es podrà
convocar a la reunió un representant d’aquest
col·lectiu, que hi assistirà amb veu i sense vot.
1.3 E l president designarà un secretari el
qual, llevat que sigui membre del Comitè E xecutiu, assistirà a les reunions amb veu i sense vot.
En cas d’absència justificada o malaltia, el vicepresident designarà un membre del Comitè
Executiu perquè exerceixi les funcions de secretari.
1.4 E l membres del Comitè E xecutiu són
nomenats i separats, a proposta de l’òrgan que
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els ha designat, pel conseller de Política Territorial i O bres Públiques.
A rticle 2
Funcionam ent del Com itè E xecutiu
2.1 A mb caràcter general, el Comitè E xecutiu es reuneix en sessions ordinàries cada mes,
i com a mínim, amb una periodicitat trimestral.
També pot reunir-se en sessions extraordinàries
sempre que ho acordi el president o a petició
d’un mínim de tres membres.
2.2 La convocatòria, formulada amb una
antelació mínima de 48 hores, haurà d’incloure l’ordre del dia i preveurà una segona convocatòria. Només podran tractar-se assumptes no
inclosos en l’ordre del dia si així ho acorden per
unanimitat els assistents, sempre que aquests
suposin com a mínim les 2/3 parts del total de
membres.
2.3 E ls acords es prenen per majoria absoluta dels membres assistents.
2.4 D esprés de cada sessió, es recolliran en
acta els acords presos. L’acta signada pel secretari i tindrà el vistiplau del vicepresident.
A rticle 3
Com posició i nom enam ent del Consell de G overn
3.1 El Consell de Govern, òrgan de consulta
i assistència de Ports de la G eneralitat, és constituït pels membres següents:
E l president de l’ens.
E l vicepresident de l’ens.
E l gerent de l’ens.
Sis vocals, en representació del Departament
de Política Territorial i O bres Públiques.
Un vocal, designat pel Departament de Medi
A mbient, en representació d’aquest.
U n vocal, designat pel D epartament d’A gricultura, R amaderia i Pesca, en representació
d’aquest.
Un vocal, designat pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, en representació d’aquest.
U n vocal, designat per la Secretaria G eneral
de l’E sport, en representació d’aquesta.
U n vocal, designat pel D epartament d’E conomia i Finances, en representació d’aquest.
Tres vocals, en representació dels municipis
en el terme municipal dels quals hi hagi un port
adscrit a Ports de la Generalitat, un per cada una
de les tres zones portuàries delimitades en la Llei
de ports de Catalunya, elegits de conformitat
amb el procediment electoral establert pel D epartament de G overnació.
Tres vocals, en representació de les Cambres
de Comerç, Indústria i Navegació, un per cada
una de les tres zones portuàries delimitades en
la Llei de ports de Catalunya.
U n vocal, en representació dels ports esportius i turístics, designat per aquests.
Un vocal, en representació del sector esportiu,
designat pel secretari general de l’E sport, prèvia consulta amb les entitats que exerceixen la
seva activitat en l’àmbit marítim.
Tres vocals, en representació de les Confraries de Pescadors, un per cada una de les tres
zones portuàries delimitades a la Llei de ports
de Catalunya.
U n vocal, en representació de les capitanies
marítimes, designat pel Ministeri de Foment.
Dos vocals, designats un per cada un dels sindicats més representatius dins l’àmbit portuari.
3.2 Q uan l’ordre del dia de la sessió inclogui la consideració específica d’un tema que
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pugui afectar un col·lectiu determinat, es podrà
convocar a la reunió un representant d’aquest
col·lectiu que hi assistirà amb veu i sense vot.
3.3 E l secretari del Consell de G overn serà
el mateix que el del Comitè Executiu, i assisteix
a les reunions del Consell de Govern, llevat que
en sigui membre, amb veu i sense vot. É s funció del secretari aixecar les actes de les sessions,
expedir les certificacions dels acords i conservar
els llibres oficials.
3.4 Els membres del Consell de Govern són
nomenats i separats, a proposta de l’òrgan que
els ha designat, pel conseller de Política Territorial i O bres Públiques.
A rticle 4
Funcionam ent del Consell de G overn
4.1 El Consell de Govern es reuneix en sessions ordinàries al menys amb periodicitat semestral. També pot reunir-se en sessions extraordinàries sempre que ho sol·liciti el president
o a petició d’un mínim de 9 membres.
4.2 La convocatòria, formulada amb una
antelació mínima de 48 hores, haurà d’incloure l’ordre del dia i preveure una segona convocatòria. Tanmateix, podran tractar-se assumptes que no hi siguin inclosos si així ho acorden
per unanimitat els assistents, sempre que aquests
suposin com a mínim les 2/3 parts del total dels
membres.
4.3 Els acords es prenen per majoria simple
dels membres assistents.
4.4 E l president convoca les reunions del
Consell de G overn, i en presideix i dirigeix les
sessions. En cas d’empat, el dirimeix amb el seu
vot de qualitat. E n cas de vacant, absència o
malaltia del president, aquestes funcions són
exercides pel vicepresident.
4.5 Per a la vàlida constitució del Consell de
G overn han d’assistir-hi necessàriament el president o el vicepresident, el secretari i un mínim
de set vocals. E n cas d’absència justificada o
malaltia del secretari, el vicepresident designarà
un vocal del Consell de Govern perquè exerceixi
les funcions de secretari.
4.6 De cada sessió s’aixecarà acta, que ha de
ser signada pel secretari o secretària i tenir el vistiplau del president o presidenta.
A rticle 5
R ègim supletori
En tot allò que no estigui previst en el present
reglament en referència al règim de funcionament dels òrgans col·legiats, s’aplicaran supletòriament les normes contingudes en la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la
Generalitat i, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
A rticle 6
D rets d’assistència
Els membres del Comitè Executiu i del Consell de Govern tenen dret a la percepció de drets
d’assistència.
D ISPO SICIÓ

FINA L

—1 Es faculta el conseller de Política Territorial i O bres Públiques per a realitzar les actuacions necessàries per al desenvolupament
d’aquest D ecret.
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—2 A quest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 21 d’octubre de 1998
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
P E R E M A CIA S I A R A U
Conseller de Política Territorial
i O bres Públiques
(98.293.082)

*
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D EPA RTA MENT
D E TREBA LL

D EPA RTA MENT
D E BENESTA R SOCIA L

D ECRET
278/1998, de 21 d’octubre, de cessam ent i nom enam ent de vocals titulars del Ple del Consell de
Treball de Catalunya.

RESOLU CIÓ
de 31 d’agost de 1998, per la qual cessa la senyora
M aria À ngels Vilaró Castelltort com a subdirectora general d’A tenció i Promoció de les Persones
amb Disminució de l’Institut Català d’A ssistència
i Serveis Socials.

Vist el Decret 345/1987, de 3 de desembre, de
nomenament de vocals titulars i suplents en representació de les organitzacions empresarials
i sindicals en el Consell de Treball de Catalunya;
A tès el que disposa l’article 3 del D ecret 79/
1993, de 9 de març, de modificació de la normativa i el funcionament del Consell de Treball de
Catalunya;
A proposta del conseller de Treball i d’acord
amb el G overn,
D E CR E TO :
A rticle 1
E l senyor Miquel Ferrer Casals cessa com a
vocal titular del Ple del Consell de Treball de
Catalunya, en representació de l’organització
empresarial Foment del Treball Nacional, a proposta de l’organització esmentada.
A rticle 2
Nomenar el senyor Jordi de Puig R oca vocal
titular del Ple del Consell de Treball de Catalunya, en representació de l’organització empresarial Foment del Treball Nacional, a proposta
de l’organització esmentada.
D ISPO SICIÓ

Vista la R esolució de 8 d’agost de 1997
(D O G C núm. 2471, de 8.9.1997), per la qual es
nomenava la senyora Maria À ngels Vilaró Castelltort subdirectora general d’Atenció i Promoció de les Persones amb D isminució de l’Institut Català d’A ssistència i Serveis Socials;
A tès el que disposa l’article 99.1 del D ecret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball,
de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l’A dministració de la
G eneralitat de Catalunya;
E n ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,
R E SO LC:
La senyora Maria À ngels Vilaró Castelltort
cessa com a subdirectora general d’A tenció i
Promoció de les Persones amb D isminució de
l’Institut Català d’A ssistència i Serveis Socials,
amb efectes administratius del dia 1 de setembre de 1998.
Barcelona, 31 d’agost de 1998
A NTO NI C O MA S I B A LD E LLO U
Conseller de Benestar Social

FINA L

A quest Decret entrarà en vigor el mateix dia
de la seva publicació al D O G C.
Barcelona, 21 d’octubre de 1998
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
I G NA SI F A R R E R E S I B O CH A CA
Conseller de Treball
(98.287.053)

*

(98.259.072)

RESOLU CIÓ
de 6 d’octubre de 1998, per la qual es fa pública
la Sentència dictada per la Sala Contenciosa A dm inistrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el recurs contenciós adm inistratiu
núm . 1086/94.
E n el recurs contenciós administratiu núm.
1086/94, interposat per M. Jesús Jordan Martínez contra la Resolució d’1 de juny de 1994 dictada pel conseller de Benestar Social desestimatòria d’un recurs ordinari interposat per l’actora
contra la R esolució de 28 de març de 1994 del
secretari general, per la qual es traslladava a la
recurrent del lloc de treball del CA D -2 al del
CA D -10, exercint les seves funcions com a psicològa, la Sala Contenciosa A dministrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha
dictat Sentència en el recurs administratiu de referència la part dispositiva de la qual reproduïm literalment:
“—1 D esestimar el recurs interposat.
”—2 Sense costes.”
A tès que la Sentència esmentada desestima íntegrament les pretensions del recurrent,
confirmant la legalitat dels actes administratius objecte de recurs, raó per la qual l’execució de la sentència no requereix cap mena
d’actuació de l’A dministració, atès que els
esmentats actes administratius han estat confirmats en la seva validesa i eficàcia per la
mateixa Sentència;

A tès el que disposen els articles 103, 105 i
concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
R E SO LC :
Donar publicitat a la mateixa per a un general
coneixement.
Barcelona, 6 d’octubre de 1998
P.D . (Ordre de 16.12.1988, DOGC de 30.12.1988)

J O SE P A NTO N F O ND E VILA I N A D A L
Secretari general
(98.272.105)

*

