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PRESID ÈNCIA
D E LA GENERA LITAT
D ECRET
189/2001, de 10 de juliol, pel qual es m odifiquen
diversos preceptes del D ecret 279/1994, de 4 de
novem bre, d’integració de la G eneralitat de
Catalunya en el consorci Centre de R ecerca
d’E conom ia Internacional, i d’aprovació dels
seus estatuts.
La voluntat de la G eneralitat de Catalunya
i de la U niversitat Pompeu Fabra de crear un
centre dedicat als estudis sobre política econòmica i desenvolupament internacional, va derivar en la promulgació del D ecret 279/1994, de
4 de novembre, d’integració de la G eneralitat
de Catalunya en el consorci Centre de R ecerca d’Economia Internacional, i d’aprovació dels
seus estudis (D O G C núm. 1971, d’11.11.1994).
Transcorreguts els seus primers anys de funcionament, la realitat ha demostrat que alguns
dels aspectes continguts en els seus estatuts no
s’ajusten exactament a les necessitats actuals, i
que seria convenient introduir petites modificacions per tal d’aconseguir un ajustament perfecte
entre la realitat jurídica, continguda al D ecret
279/1994, i la realitat social.
Per tot això, a proposta del conseller en cap
i d’acord amb el G overn,
D E CR E TO :
A rticle 1
S’afegeix un segon paràgraf a l’article 1 del
Decret 279/1994, amb el contingut següent: “La
representació de la G eneralitat de Catalunya
dins el consorci es fa també extensiva al D epartament d’U niversitats, R ecerca i Societat de la
Informació.”.
A rticle 2
E s modifica l’article 10.1 del D ecret 279/
1994, en el seu primer apartat, que quedarà
redactat de la manera següent: “E l conseller
d’U niversitats, R ecerca i Societat de la Informació, o persona en qui delegui, que en serà el
president.”
A rticle 3
Es modifica l’article 11.1 del Decret 279/1994,
que quedarà redactat de la manera següent: “El
director serà nomenat i separat pel Consell rector.”
A rticle 4
Es modifica l’article 13.1 del Decret 279/1994,
que quedarà redactat de la manera següent: “El
Consell rector celebrarà sessions com a mínim
una vegada l’any. També es reunirà tots els cops
que sigui convocat pel president o quan ho proposi la tercera part dels seus membres.”
A rticle 5
E s modifica l’article 15 del D ecret 279/1994,
que quedarà redactat de la manera següent: “El
Consell assessor es reunirà quan el convoqui el
president del consell rector.”
D ISPO SICIÓ FINA L
A quest D ecret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al D iari O ficial de la G eneralitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de juliol de 2001
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
A RTU R M A S I G AVA R R Ó
Conseller en cap

una primera fase constituïda pels exercicis 1999
i 2000, i es va deixar per a una segona fase, exercicis 2001-2004, l’establiment de les quantitats
que, com a pressupost i aportacions de les administracions consorciades, siguin necessàries
d’acord amb la programació de les activitats i el
seu finançament.

(01.184.011)

U n cop ja definit l’avantprojecte del programa d’activitats del Fòrum 2004, les parts, per
unanimitat, acorden:

RESOLU CIÓ
de 10 de juliol de 2001, per la qual es dóna publicitat a l’A nnex al conveni de col·laboració entre
l’A dministració General de l’Estat, la Generalitat
de Catalunya i l’A juntam ent de B arcelona per a
la celebració del Fòrum Universal de les Cultures B arcelona 2004.

—1 Es determina que el pressupost global del
Consorci O rganitzador per a l’organització del
Fòrum 2004 s’establirà en l’aprovació que en el
seu dia s’efectuï del Programa d’A ctivitats en la
xifra de 51.500 milions de pessetes, d’ingressos
i de despeses. E n aquest sentit, el Consorci O rganitzador podrà revisar progressivament els
pressupostos, d’acord, exclusivament, amb les
fórmules d’actualització monetària que siguin
aplicables. En tot cas, l’autorització per excedir
el límit indicat haurà de ser atorgada per unanimitat dels ens consorciats.

Vist el l’A nnex al conveni de col·laboració
subscrit entre l’A dministració G eneral de l’E stat, la G eneralitat de Catalunya i l’A juntament
de Barcelona per a la celebració del Fòrum
U niversal de les Cultures Barcelona 2004, i de
conformitat amb el que estableix l’article 8.2 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,
R E SO LC :
D onar publicitat a l’A nnex al conveni de
col·laboració entre l’A dministració G eneral de
l’E stat, la G eneralitat de Catalunya i l’A juntament de Barcelona per a la celebració del Fòrum U niversal de les Cultures Barcelona 2004
formalitzat en data 10 de maig de 2001.
Barcelona, 10 de juliol de 2001
A NTO NI V IVE S I T O MÀ S
Secretari del G overn
A NNE X
al conveni de col·laboració entre l’A dministració
General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i
l’A juntament de Barcelona per a la celebració del
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004
Barcelona, 10 de maig de 2001.
R eunits
D ’una banda:
L’E xcel·lentíssim Senyor José María A znar
López, president del G overn;
D e l’altra:
El Molt Honorable Senyor Jordi Pujol i Soley,
President de la G eneralitat de Catalunya;
I de l’altra:
L’Excel·lentíssim Senyor Joan Clos i Matheu,
alcalde de Barcelona,
Manifesten:
Q ue en el Conveni de col·laboració del 18 de
maig de 1999, pel qual es va constituir el Consorci O rganitzador del Fòrum U niversal de les
Cultures Barcelona 2004, es va incloure la previsió del pressupost d’aquest Consorci i les diferents aportacions dels ens consorciats per a

—2 Cadascuna de les administracions consorciades aportarà en concepte “d’ingressos
ordinaris de les administracions” la quantitat de
200 milions de pessetes a l’any des de 2001 fins
a l’exercici del 2004 inclòs, d’acord amb la corresponent normativa pressupostària i financera, i segons les previsions del pressupost esmentat en l’apartat 1. Igualment, i en aquest sentit,
el Consorci Organitzador podrà revisar progressivament els pressupostos, d’acord exclusivament amb les fórmules d’actualització monetària
que siguin aplicables. E n tot cas, l’autorització
per excedir el límit indicat haurà de ser atorgada
per unanimitat dels ens consorciats.
Pel que fa a l’Administració General de l’Estat, el Govern (Ministeri d’Educació, Cultura i Esports) es compromet a incloure en els projectes de
llei de pressupostos generals de l’Estat per als anys
2002, 2003 i 2004 una partida pressupostària com
a transferència nominativa a favor del Consorci,
de 200 milions de pessetes cada un dels anys.
—3 Per a cada exercici econòmic, el Consorci O rganitzador haurà de trametre a l’òrgan
competent una previsió del pressupost, així com
una estimació dels pressupostos dels següents
i successius exercicis. La dita previsió es portarà
a terme d’acord amb l’evolució del projecte, i per
això no necessàriament d’una manera uniforme
al llarg dels exercicis.
—4 E n el pressupost del Fòrum 2004 hi haurà una partida denominada “ingressos extraordinaris i ingressos finalistes”. Les administracions
públiques signants es comprometen a realitzar les
actuacions polítiques, normatives i administratives necessàries per tal que d’aquests ingressos
en formin part els obtinguts mitjançant fórmules anàlogues a les que es van utilitzar en altres
esdeveniments anteriors, com loteries, emissió
de segells i monedes, etc. Els ingressos obtinguts
pel Fòrum per aquests mitjans seran considerats
com aportacions a compte de la liquidació final
de les administracions, segons l’acord setè. L’Administració General de l’Estat s’assignarà el 50%
de les quantitats aportades per aquests mitjans
i la Generalitat de Catalunya i l’A juntament de
Barcelona respectivament un 25% .
—5 D ’acord amb les necessitats previstes en
els diferents pressupostos que s’aprovin en el
Consorci i sota el principi de facilitar el finan-
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çament adequat a les despeses que calgui fer en
cadascun dels exercicis, per desenvolupar el
programa d’activitats del Fòrum 2004, el Consorci O rganitzador del Fòrum 2004 podrà sol·licitar, dins els màxims establerts a l’acord Setè,
avenços de la liquidació que s’hi preveu, a través dels oportuns convenis amb cadascuna de
les administracions consorciades que assumiran
els seus compromisos derivats d’aquest A nnex,
mitjançant aportacions sota el concepte “ingressos extraordinaris i ingressos finalistes” o per la
modalitat que considerin més adient en forma:
d’avals, en ampliacions de capital de “Fòrum
Universal de les Cultures-Barcelona 2004, SA”,
transferències de capital o altres.
—6 E l possible superàvit que resulti de l’organització i la celebració dels actes del Fòrum
2004, una vegada realitzats els actius, en cas que
n’hi hagués, i efectuada la liquidació corresponent, tindrà la destinació que preveu la clàusula
quarta del Conveni de col·laboració pel qual es
va constituir el Consorci, signat per les administracions el 18 de maig de 1999.
—7 L’últim paràgraf de la clàusula quarta del
Conveni de col·laboració del 18 de maig de 1999
queda redactat de la forma següent: “Si un cop realitzats els actius del Consorci, la liquidació presenta dèficit, les parts concorciades, a través, en el
seu cas, de l’oportú acord de liquidació d’aquest
A nnex, l’assumiran a parts iguals fins a 30.000
milions de pessetes. L’aportació màxima global de
l’Administració General de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya serà de 10.000 milions de
pessetes cadascuna, amb les fórmules d’actualització monetària que siguin aplicables des de la data
d’aquest Annex del Conveni de Col·laboració. Les
quantitats resultants hauran de tenir en compte les
aportacions de les administracions realitzades
prèviament en base a aquest annex del Conveni
de col·laboració, i no es comptabilitzaran les previstes en l’acord Segon d’aquest annex del Conveni, que tenen caràcter d’addicionals.”.
—8 Els acords adoptats en matèria econòmica
pels representants de les respectives administracions en l’àmbit dels compromisos continguts en
les clàusules anteriors s’hauran d’incloure en les
consignacions pressupostàries que siguin necessàries i, pel que fa al seu desemborsament, quedaran condicionades a l’aprovació dels pressupostos corresponents en els quals es continguin.
—9 Les parts signants acorden que els òrgans
directius del Consorci del Fòrum 2004 elaborin,
amb caràcter semestral, un informe de seguiment econòmic i financer del Consorci, que
s’elevarà a cadascuna de les administracions
consorciades per al seu examen i aprovació,
mitjançant el procediment que cadascuna de les
administracions estableixi. A quest informe i les
valoracions corresponents de les administracions
consorciades formaran part de l’ordre del dia
ordinari del Consell d’Administració del Fòrum
per a la seva valoració i presa d’acords.
E XCM. SR . J O SÉ M A R ÍA A Z NA R L Ó PE Z
President del G overn
M. H BLE . SR . J O R D I P U JO L I SO LE Y
President de la G eneralitat de Catalunya
E XCM. SR . J O A N C LO S I M ATH E U
A lcalde de Barcelona
(01.173.023)
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RESOLU CIÓ
d’11 de juliol de 2001, de convocatòria de concurs
públic per a la concessió de subvencions a centres
d’estudis locals i comarcals destinades a l’edició
d’obres de recerca en l’àmbit humanístic.
Per tal d’ajudar en l’edició d’obres de recerca en l’àmbit humanístic a Catalunya, i atesa la
proposta de la D irecció G eneral d’Avaluació i
E studis amb l’assessorament del Centre d’H istòria Contemporània de Catalunya;
A tès el que disposa el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel D ecret legislatiu 9/1994, de
13 de juliol, modificat per la Llei 25/1998, de 31
de desembre, de mesures administratives, fiscals
i d’adaptació a l’euro, per la Llei 4/2000, de 26
de maig, de mesures fiscals i administratives, i
per la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i en ús de les facultats previstes a l’article 1.4 de la Resolució d’1
de febrer de 2001, de delegació de competències
del conseller en cap a favor del secretari general, el secretari de Comunicació i el director de
Serveis del D epartament de la Presidència,
R E SO LC:
—1 Convocar concurs públic per a la concessió
de subvencions a centres d’estudis locals i comarcals de Catalunya destinades a l’edició d’obres
de recerca en l’àmbit humanístic per a l’any 2001.
—2 L’atorgament dels ajuts previstos en
aquesta convocatòria, com també l’objecte,
condicions, finalitat, criteris de valoració, requisits de participació, documentació a aportar,
òrgans competents per a tramitar i resoldre i
termini per a la seva conclusió, es regeixen per
les bases específiques, contingudes a l’annex, i
per la normativa general de subvencions, i en
especial, sobre justificació i control de les subvencions.
—3 L’import màxim dels ajuts previstos per
aquesta R esolució és de 4 milions de pessetes
(24.040,48 euros), dels quals 1 milió de pessetes
(6.010,12 euros) són amb càrrec a la partida
pressupostària 02.01.481.01 i 3 milions de pessetes (18.030,36 euros), amb càrrec a la partida
02.05.480.01 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 11 de juliol de 2001
P . D . (R esolució

d’1.2.2001, D O G C núm. 3324,

de 9.2.2001)
C A R LE S D U A RTE I M O NTSE R R AT
Secretari general
A NNE X
B ases
—1 D estinataris
Poden optar a les subvencions regulades en
aquestes bases les entitats titulars dels centres
d’estudis locals i comarcals no dependents de
cap òrgan de l’A dministració local, domiciliades a Catalunya, que projectin efectuar edicions
en l’àmbit humanístic, durant l’any 2001, i reuneixin les condicions que exigeixen aquestes
bases.

—2 Sol·licituds
Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant una instància adreçada a la D irecció G eneral d’Avaluació i E studis, i es poden presentar al R egistre general del D epartament de la
Presidència, carrer de Sant Sever, 1, 08002 Barcelona, o bé en qualsevol dels llocs que preveu
l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
—3 Term ini de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds és
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquesta R esolució al D O G C.
—4 D ocum entació
A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent:
Llista de treballs publicats o inèdits, realitzats
pel sol·licitant.
Un pressupost total de l’edició objecte de l’ajut,
fet per una empresa editorial o impremta.
U na còpia o índex de l’edició que es vol dur
a terme.
—5 Tram itació
Les sol·licituds seran examinades per un jurat nomenat pel director general d’Avaluació i
Estudis. El jurat podrà convocar els/les interessats/ades a fi de sol·licitar-los qualsevol aclariment. U n cop examinades les sol·licituds el jurat elaborarà la proposta de resolució del
concurs que serà motivada. E n l’adjudicació de
les subvencions es tindran en compte, a més dels
criteris fixats a les bases, el fet que les edicions
estiguin relacionades amb l’àmbit territorial al
qual pertany l’entitat peticionària i siguin elaborades amb rigor científic.
—6 R esolució i notificació
La concessió de l’ajut es farà per resolució del
conseller en cap de la G eneralitat i es notificarà a les persones interessades en el termini de
sis mesos a comptar de la finalització del termini
de presentació de sol·licituds. E n la notificació
ha de constar que la resolució exhaureix la via
administrativa i que es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la publicació i, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
Transcorregut el termini de sis mesos sense
que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, els/les sol·licitants poden entendre estimades
les seves sol·licituds per silenci administratiu. Els
actes administratius obtinguts per silenci que
comportin compromisos de despesa que ultrapassin els crèdits consignats als estats de despeses del pressupost de la G eneralitat, seran nuls
de ple dret d’acord amb el que estableix l’article 35.4 de la Llei de finances públiques de Catalunya.
—7 Publicitat
E s donarà publicitat als ajuts concedits en el
termini d’un mes des de la data de la resolució
que posa fi al procediment, exposant-ne una
relació en el tauler d’anuncis del D epartament
de la Presidència (Sant Sever, 1, 08002 Barcelona).
—8 O bligacions dels/de les beneficiaris/àries
E ls centres d’estudis beneficiaris d’una subvenció per a l’edició de recerques humanístiques
hauran de:

