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PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT
DECRET
116/2002, de 16 d’abril, pel qual es dissol l’Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació i s’aprova la creació de l’Institut Europeu de la Mediterrània.
Mitjançant la Llei 1/1989, de 16 de febrer, la
Generalitat va crear l’Institut Català d’Estudis
Mediterranis amb la voluntat de contribuir a
l’estudi i la difusió, dins el país i a l’exterior, de
les realitats de l’àrea mediterrània.
Posteriorment, la Llei 10/1995, de 27 de juliol,
redefineix aquest Institut convertint-lo en una
plataforma de cooperació, diàleg i suport intermediterranis en camps diversos i passà a denominar-se Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació.
La disposició final cinquena de la Llei 21/2001,
de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives autoritza el Govern per procedir a la dissolució de l’Institut Català de la Mediterrània
d’Estudis i Cooperació, un cop creat un consorci
on s’integraria el patrimoni de l’institut dissolt.
D’aquesta manera es redueix notòriament la
complexitat que comporta el procés de liquidació dels béns i els drets, amb l’aportació d’aquest
patrimoni i dels seus recursos humans a la nova
entitat, la qual assumirà la continuïtat de les
activitats realitzades per l’Institut.
De conformitat amb els articles 6.5 i 11.3 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, a proposta del
conseller en cap i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
1.1 S’aprova el conveni de col·laboració
entre el Govern de l’Estat, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, el qual
té per l’objecte la creació d’un consorci sota la
denominació d’Institut Europeu de la Mediterrània.
1.2 L’Institut Europeu de la Mediterrània
té com a finalitat fomentar els intercanvis i el coneixement mutu entre les societats i les cultures mediterrànies, i contribuir a la construcció
d’un espai euromediterrani de pau i estabilitat,
prosperitat compartida i cooperació i diàleg
entre cultures i civilitzacions.
1.3 S’aproven els Estatuts de l’Institut Europeu de la Mediterrània, els quals es publiquen
annexos a aquest Decret.
Article 2
Es dissol l’Institut Català de la Mediterrània
d’Estudis i Cooperació.
Article 3
S’integra a l’Institut Europeu de la Mediterrània el patrimoni i els recursos humans de l’Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació. Amb aquesta finalitat, es traspassa al
consorci el pressupost assignat a l’Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació
durant aquest exercici.
Article 4
L’Institut Europeu de la Mediterrània se subroga en la posició jurídica de l’Institut Català

de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació en els
drets i obligacions que derivin dels contractes
vigents per a l’adjudicació de béns i la prestació
de serveis o en qualsevol altre acord, conveni o
contracte subscrit per aquesta entitat amb relació a la gestió de les seves funcions.
DISPOSICIONS FINALS
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia
de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 16 d’abril de 2002
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
ARTUR MAS I GAVARRÓ
Conseller en cap
ANNEX
Estatuts de l’Institut Europeu de la Mediterrània
—1 Naturalesa i règim jurídic
1.1 L’Institut Europeu de la Mediterrània
és una entitat de caràcter consorcial amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat
jurídica per a la realització dels seus objectius.
1.2 El consorci té caràcter voluntari i indefinit i es regeix per aquests Estatuts i per les
disposicions legals de caràcter general que li
siguin d’aplicació.
—2 Objecte
L’Institut Europeu de la Mediterrània té per
objecte la gestió dels serveis i la realització de
les activitats previstes en els presents Estatuts.
—3 Funcions
Per al compliment del seu objecte, correspon
a l’Institut Europeu de la Mediterrània l’exercici de les funcions següents:
a) Actuar com a centre d’estudis i prospectiva mediterrània, al servei de les administracions públiques, les empreses, entitats i associacions que projectin les seves activitats a l’àrea
mediterrània.
b) Actuar com a observatori del procés euromediterrani i impulsar l’associació euromediterrània des de la societat civil.
c) Potenciar la cooperació i l’activitat econòmica a la Mediterrània.
d) Fomentar el diàleg cultural i humà a la
Mediterrània, i organitzar activitats destinades
a conèixer les diverses societats i cultures mediterrànies.
e) Actuar com a observatori de les migracions a la Mediterrània i assessorar, en aquesta
matèria, les institucions públiques i les entitats
públiques o privades, quan aquestes ho sol·licitin.
f) Organitzar programes de visitants per a
estudiants, llicenciats, professionals i líders amb
projecció de futur procedents dels països mediterranis.
g) Concedir beques, ajuts i premis per a estudis i treballs mediterranis de caràcter cultural, històric, social i econòmic, i finançar investigacions i tesis doctorals relacionades amb
aquests temes.
h) Establir una biblioteca, hemeroteca i centre de documentació sobre temes mediterranis.

i) Qualsevol altra relacionada amb l’objecte de l’Institut.
—4 Seu social
L’Institut Europeu de la Mediterrània té la
seu social al carrer Girona, 20-22, de Barcelona.
—5 Òrgans de govern
Els òrgans de govern de l’Institut Europeu de
la Mediterrània són:
a) La Junta de Govern.
b) El president.
c) La Comissió Delegada.
—6 La Junta de Govern
6.1 La Junta de Govern, òrgan superior de
govern i administració del Consorci, està integrada pels membres següents:
a) El president, que serà el president de la
Generalitat.
b) Tres vicepresidents: el ministre d’Afers
Exteriors, que actuarà com a vicepresident primer; l’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, que
actuarà com a vicepresident segon, i un representant designat per la Generalitat de Catalunya, que
actuarà com a vicepresident tercer.
c) Tres membres en representació de la Generalitat de Catalunya, tres membres en representació del Ministeri d’Afers Exteriors i tres
membres en representació de l’Ajuntament de
Barcelona designats per cada una de les administracions consorciades, per un període de
quatre anys.
d) El director de l’Institut, que actuarà de
secretari.
—7 Competències de la Junta de Govern
Són funcions de la Junta de Govern:
a) Nomenar al director, a proposta del president.
b) Aprovar les plantilles i l’organigrama.
c) Proposar al president, per al seu nomenament, els membres de l’Alt Patronat i del Consell Assessor.
d) Aprovar el pla anual d’actuació i supervisar les activitats de l’Institut.
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de
comptes.
f) Actuar com a òrgan de contractació, sens
perjudici de les delegacions que es puguin acordar.
g) Acordar l’admissió de nous membres i
l’exclusió d’aquells que contradiguin els objectius de l’Institut.
h) Acordar l’exercici d’accions judicials, la
interposició de recursos i, en general, la defensa
dels interessos i els drets de l’Institut.
i) Modificar els estatuts.
j) Acordar la dissolució del Consorci.
k) Qualsevol altre funció que no estigui assignada expressament a altres òrgans d’acord
amb aquests Estatuts.
—8 Règim de reunions de la Junta de Govern
8.1 La Junta de Govern es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any. A més,
es podrà reunir en sessió extraordinària a instància del president o quan ho sol·liciti qualsevol dels vicepresidents.
8.2 El president convocarà les reunions de
la Junta amb una antelació mínima de 48 hores.
8.3 La Junta de Govern quedarà vàlidament
constituïda en primera convocatòria quan concorrin les 2/3 parts dels seus membres, sempre
que hi siguin representades les tres administracions consorciades.
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8.4 La Junta de Govern podrà reunir-se en
segona convocatòria quan concorrin 1/3 dels
seus membres, sempre que hi siguin representades les tres administracions consorciades.
8.5 Els acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents a la reunió llevat dels acords
que tinguin per objecte el nomenament del director, la dissolució del consorci i la modificació dels seus estatuts, els quals requeriran l’acord
per unanimitat de la Junta de Govern. El president tindrà vot de qualitat.
—9 El president
Correspon al president de la Junta de Govern:
a) Exercir l’alta representació de l’Institut.
b) Convocar i fixar l’ordre del dia, d’acord
amb les peticions que formulin els altres membres, de les reunions de la Junta de Govern, del
Consell Assessor i de l’Alt Patronat.
c) Presidir i moderar les reunions de la Junta
de Govern, del Consell Assessor i de l’Alt Patronat.
d) Proposar el nomenament del director a la
Junta de Govern.
e) Nomenar els membres de l’Alt Patronat
i del Consell Assessor, a proposta de la Junta de
Govern.
f) Donar el vist-i-plau a les actes de les reunions de la Junta de Govern, del Consell Assessor i de l’Alt Patronat.
g) Qualsevol altre que sigui necessària, a
judici de la Junta de Govern, per dur a terme els
objectius de l’Institut.
—10 La Comissió Delegada
10.1 La Junta de Govern constituirà en el
seu si una Comissió Delegada, que estarà presidida per la persona que designi el president de
la Junta de Govern, un representant de cadascuna de les tres administracions que formen el
consorci, designat per cadascuna d’elles i el director.
10.2 La Comissió Delegada tindrà les competències que li delegui la Junta de Govern, llevat el nomenament del director, la modificació
dels estatuts i la dissolució del Consorci.
10.3 La Comissió Delegada es reunirà sempre que sigui necessari per al funcionament del
Consorci. Es reunirà a instància del president o
de qualsevol representant de les administracions consorciades.
10.4 Per a la seva vàlida constitució i adopció d’acords, la Comissió Delegada es regirà per
les disposicions previstes en aquests estatuts per
a la Junta de Govern.
10.5 Actuarà de secretari, sense veu ni vot,
un empleat de l’Institut designat pel director.
—11 L’Alt Patronat
11.1 L’Alt Patronat és un òrgan consultiu de
l’Institut.
11.2 L’Alt Patronat estarà format per un
representant de les entitats i empreses públiques
o privades, que tinguin com a finalitat alguna de
les d’aquest Consorci.
11.3 L’Alt Patronat està presidit pel president de l’Institut i es compon d’un mínim de 10
membres nomenats pel president a proposta de
la Junta de Govern entre entitats representatives
del món empresarial i econòmic, de les universitats i de la societat civil.
11.4 Correspon a l’Alt Patronat:
a) Ser escoltat, abans de la seva aprovació,
sobre el pla anual d’activitats de l’Institut, el
pressupost i la política de relacions amb el món
econòmic i de patrocini.
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b) Proposar les actuacions que consideri
convenient per tal que l’Institut compleixi amb
els seus objectius.
11.5 L’Alt Patronat es reunirà com a mínim
un cop l’any i sempre que ho requereixi l’exercici de les seves funcions consultives. El director de l’Institut, que actuarà com a secretari,
assistirà a les reunions de l’Alt Patronat amb veu
i vot.
11.6 Per a la seva vàlida constitució i adopció d’acords, l’Alt Patronat es regirà per les disposicions previstes en aquests estatuts per a la
Junta de Govern.
—12 El Consell Assessor
12.1 El Consell Assessor és un òrgan d’assessorament de l’Institut.
12.2 El Consell Assessor està presidit pel
president de l’Institut i es compon d’un mínim
de 10 membres, nomenats, per un període de dos
anys, pel president a proposta de la Junta de
Govern, entre personalitats rellevants de la vida
acadèmica, científica, artística i cultural que
hagin destacat per les seves activitats i contribucions en els diferents camps objecte de l’activitat de l’Institut.
12.3 Correspon el Consell Assessor:
a) Ser escoltat, abans de la seva aprovació,
sobre el programa anual d’activitats de l’Institut.
b) Proposar les actuacions que consideri
convenients per tal que l’Institut compleixi els
seu objectius.
12.4 El Consell Assessor es reunirà com a
mínim un cop l’any. El director de l’Institut, que
actuarà com a secretari, assistirà a les reunions
del Consell Assessor amb veu i vot.
—13 El director
13.1 El director de l’Institut és nomenat per
la Junta de Govern, a proposta del president,
mitjançant acord adoptat per unanimitat i per
un termini de tres anys, sens perjudici que pugui ser separat del càrrec abans de finalitzar el
termini establert.
13.2 El director de l’Institut té les funcions
següents:
a) Exercir la direcció ordinària de l’Institut
d’acord amb les directrius de la Junta de Govern
i del president i impulsar l’activitat de l’Institut.
b) Executar els acords de la Junta de Govern
i vetllar pel compliment de les decisions dels
òrgans de govern.
c) Preparar i presentar el pla anual d’activitats i el pressupost, així com la memòria de les
activitats realitzades i la liquidació del pressupost.
d) Proposar les plantilles i l’organigrama.
e) Realitzar els contractes pels quals estigui
facultat i formalitzar tot els que realitzi el Consorci.
f) Autoritzar les despeses i realitzar els pagaments.
g) Qualsevol altra que li deligui o encarregui
la Junta de Govern.
—14 Patrimoni
Constitueixen el patrimoni de l’Institut:
a) Els béns i drets que aporten les administracions consorciades.
b) El béns i drets que adquireixi o rebi per
qualsevol títol.
—15 Recursos
Per a la realització de les seves funcions, l’Institut disposarà dels recursos següents:

a) Les aportacions que realitzin les administracions consorciades.
b) Els rendiments del seu patrimoni.
c) Els rendiments que obtingui per la prestació de serveis.
d) Les subvencions, transferències i donacions efectuades per persones o entitats públiques
o privades.
e) Qualsevol altre que li pugui correspondre.
—16 Pressupost
16.1 La Junta de Govern aprovarà un pressupost anual d’ingressos i despeses.
16.2 Dins del primer trimestre de cada any,
el director presentarà a la Junta de Govern, per
a la seva aprovació, la memòria i el balanç de
l’exercici anterior.
—17 Règim econòmic i de contractació
17.1 L’Institut està sotmès al règim de comptabilitat pública.
17.2 El control de la gestió econòmica i financera es realitzarà mitjançant auditories que
es duran a terme sota la supervisió de les respectives intervencions de les administracions consorciades.
17.3 El Consorci està subjecte al dret privat
en la seva actuació. En matèria de contractació
respectarà, en tot cas, els principis de publicitat
i concurrència.
—18 Règim de personal
18.1 L’Institut disposarà del personal necessari per al compliment de les seves finalitats,
d’acord amb les plantilles aprovades.
18.2 El personal funcionari o laboral que
s’adscrigui a l’Institut procedent de l’Institut
Català de la Mediterrània manté el règim jurídic que tenia amb l’Administració de la Generalitat, en la qual continua en situació de servei
actiu i mantindrà els drets que, en cada moment,
siguin vigents per al col·lectiu corresponent.
18.3 El Consorci podrà contractar el personal necessari per al seu funcionament d’acord
amb les plantilles prèviament aprovades.
—19 Dret de separació
Qualsevol Administració consorciada podrà
acordar separar-se del Consorci amb la garantia de mantenir les aportacions econòmiques ja
aprovades en relació amb els exercicis econòmics corresponents als pressupostos aprovats
abans d’exercir el dret de separació, sense que
sigui d’aplicació el dret de reversió.
—20 Dissolució de l’Institut
20.1 L’Institut es dissoldrà per acord unànime dels seus membres i per impossibilitat legal
o material de poder complir amb la seva finalitat.
20.2 L’acord de dissolució determinarà la
forma en què s’haurà de procedir a la liquidació dels béns, drets de l’Institut, a la reversió de
les obres i instal·lacions existents i a la prestació dels serveis que estigui realitzant en proporció a les aportacions realitzades per cadascuna
de les administracions consorciades.
(02.099.054)

*
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ
ECF/864/2002, de 27 de febrer, relativa a la revocació de l’autorització administrativa per exercir l’activitat de corredoria d’assegurances a
Mataró Maresme, SA, Correduría de Seguros.

RESOLUCIÓ
ENS/922/2002, de 8 d’abril, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura
del centre docent privat Sagrado Corazón, de
Barcelona.

Atès que Mataró Maresme, SA, Correduría
de Seguros, comunica mitjançant un escrit de 20
de febrer de 2002 el cessament de l’activitat de
corredoria d’assegurances,

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a
la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel titular del centre
docent privat Sagrado Corazón, de Barcelona,
en petició d’obertura del nivell d’educació infantil, es va instruir l’expedient corresponent.

RESOLC:

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu; el
Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments de règim general
no universitaris; el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

—1 D’acord amb el que preveu l’apartat final
de l’article 9 del Decret 347/1995, de 28 de desembre, s’acorda donar de baixa a la societat
Mataró Maresme, SA, Correduría de Seguros,
del Registre especial de corredors d’assegurances, de societats de corredoria d’assegurances
i de llurs alts càrrecs a què es refereix l’article
7 de l’esmentat Decret, en el qual figura sota la
clau J718.
—2 Es recorda a la societat Mataró Maresme,
SA, Correduría de Seguros, que d’acord amb el
que preveuen la Llei 9/1992, de 30 d’abril, de mediació en assegurances privades, i el Decret 347/
1995, de 28 de desembre, d’assumpció de competències sobre mediació en l’assegurança privada, no podrà exercir l’activitat de corredoria
d’assegurances com a persona jurídica perquè
no té l’autorització preceptiva del Departament
d’Economia i Finances, l’incompliment de la
qual cosa és tipificat a la Llei 9/1992 com a infracció molt greu.
Contra la present Resolució, que posa fi a la
via administrativa, la persona interessada pot interposar potestativament recurs de reposició
davant el conseller d’Economia i Finances, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva recepció, d’acord amb el que estableixen
l’article 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o bé interposar directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, amb la notificació prèvia
al conseller d’Economia i Finances, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació, d’acord amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 27 de febrer de 2002
FRANCESC HOMS I FERRET
Conseller d’Economia i Finances
(02.058.080)

*

RESOLC:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrado
Corazón, de Barcelona, per obertura del nivell
d’educació infantil, en els termes que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 8 d’abril de 2002
P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

MARIA CARME ESPLUGAS I MARTÍ
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)
ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004122.
Denominació: Sagrado Corazón.
Adreça: c. Eduardo Conde, 17-23.
Titular: Germans del Sagrat Cor.
NIF: Q2800253C.
S’autoritza l’obertura del nivell d’educació
infantil amb 6 unitats de parvulari amb capacitat
per a 150 llocs escolars amb efectes a partir de
l’inici del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació infantil: 6 unitats de parvulari amb
capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat
per a 300 llocs escolars.
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Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats de
primer cicle amb capacitat per a 120 llocs escolars i 4 unitats de segon cicle amb capacitat per
a 120 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a 140
llocs escolars en les modalitats de ciències de la
naturalesa i de la salut, humanitats i ciències
socials, i tecnologia.
(02.073.075)
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