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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

DECRET
164/1999, de 15 de juny, de transferència de com-
petències i serveis de la Generalitat de Catalunya
al Consell General d’A ran en matèria de trans-
port interior de viatgers.

La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el rè-
gim especial d’Era Val d’Aran, estableix al seu
article 20.3 que la Generalitat de Catalunya ha
de cedir al Consell General d’Aran competèn-
cies i serveis sobre diverses matèries, entre les
quals, en l’apartat r), es fa referència al trans-
port interior de viatgers.

Atès que el Ple de la Comissió de Govern de
la Generalitat-Consell General d’Aran, en data
4 de maig de 1999, ha adoptat un acord sobre el
traspàs de competències i serveis en matèria de
transport interior de viatgers, de conformitat
amb el procediment previst al Decret 275/1991,
d’11 de desembre, pel qual es despleguen la
composició, l’organització i el funcionament de
l’esmentada Comissió;

A proposta del conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Aprovar l’Acord de traspàs de competènci-

es i serveis de la Generalitat de Catalunya al
Consell General d’Aran en matèria de transport
interior de viatgers, adoptat pel Ple de la Comis-
sió de Govern de la Generalitat-Consell General
d’Aran en data 4 de maig de 1999, que es publica
annex a aquest Decret.

D ISPOSICIÓ FINAL

El traspàs de competències i serveis serà efec-
tiu des de l’endemà de la publicació d’aquest
Decret al DOGC.

Barcelona, 15 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

PERE MACIAS I A RAU

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

ACORD
de traspàs de competències i serveis de la Gene-
ralitat de Catalunya al Consell General d’A ran en
matèria de transport interior de viatgers, adoptat
pel Ple de la Comissió de Govern de la Genera-
litat-Consell General d’A ran el 4 de maig de 1999

—1 Competències i serveis que es traspassen
El Govern de la Generalitat transfereix al

Consell General d’Aran les competències i els
serveis següents:

a) En matèria de serveis regulars de transport
de viatgers per carretera:

El Consell General d’Aran se subroga en la
posició de la Generalitat de Catalunya com a ens
concedent respecte a la concessió del servei
públic regular de transport de viatgers per car-
retera entre Eth Pònt de Rei, Salardú i Vaquèira,
per Vielha, el termini de la qual finalitza el 8 de
gener de l’any 2008.

Aquesta transferència es farà efectiva un cop
la Generalitat de Catalunya hagi segregat aquest
tram de la concessió entre Barcelona, Eth Pònt
de Rei i Puigcerdà de la qual forma part, en un
termini màxim de tres mesos a partir de la data
de publicació d’aquest Acord de traspàs de com-
petències.

b) En matèria d’altres serveis de transport
interior:

Autorització dels serveis discrecionals con-
solidats i amb reiteració d’itinerari de transport
de viatgers per carretera adreçats a un col·lectiu
homogeni i específic d’usuaris (escolars, treba-
lladors, etc.), amb recorregut íntegrament com-
près a Era Val d’Aran.

Altres tipus de serveis de transport de viat-
gers per carretera reiterats, complementaris dels
serveis regulars i amb recorregut íntegrament
comprès a Era Val d’Aran.

Aquesta transferència s’entén sens perjudi-
ci de la reserva en favor de la Generalitat de
Catalunya de la competència per a l’exercici de
les facultats inspectores i d’imposició de sanci-
ons, les quals hauran de ser exercides prèvia
comunicació al Consell General d’Aran, per tal
que aquest pugui formular les observacions que
consideri adients.

c) Serveis infraestructurals:
Instal·lació, manteniment i conservació de les

marquesines destinades a servir de lloc d’espera
per als usuaris de serveis de transport de viat-
gers per carretera en els termes que s’establei-
xen al corresponent Conveni de col·laboració
entre el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques i el Consell General d’Aran.

A aquest efectes s’ha de preveure la inversió
necessària per a la instal·lació de quinze noves
marquesines en un període de cinc anys.

—2 Mitjans que es traspassen
a) Mitjans financers:
Personal: 2.000.000 de pessetes destinades a

sufragar les despeses de personal ocasionades al
Consell General d’Aran com a conseqüència de
l’assumpció de la gestió d’aquestes competències.

A jut a l’explotació dels serveis de transport:
8.000.000 de pessetes anuals d’acord amb el que
estableix el Pla comarcal de muntanya.

Aquestes quanties seran revisables atenent
a l’evolució de l’índex de preus al consum (IPC).

Instal·lacions de marquesines: la dotació anual
prevista en el Conveni de col·laboració abans
esmentat.

b) Mitjans materials:
Es transfereix la propietat de les marquesi-

nes d’Arròs i Vilamòs.

—3 Comissió de seguiment
Es crea una Comissió Mixta presidida pel

director general d’Afers Interdepartamentals i
formada per tres representants del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya i tres representants del
Consell General d’Aran amb la funció de vet-
llar pel seguiment de les disposicions d’aquest
Acord i el seu correcte compliment.

El règim de funcionament d’aquesta Comissió
es determinarà de mutu acord, preveient que
haurà de ser convocada quan alguna de les parts
ho sol·liciti.

—4 Entrada en vigor
Els traspassos entren en vigor l’endemà de la

seva publicació al DOGC.

(99.161.007)

DECRÈT
164/1999, de 15 de junh, de transferéncia de
competéncies e servicis dera Generalitat de Ca-
talunha ath Conselh Generau d’A ran en matè-
ria de transpòrt interior de viatgèrs.

Era Lei 16/1990, de 13 de juriòl, sus eth regim
especiau dera Val d’Aran, establís en sòn arti-
cle 20.3 qu’era Generalitat de Catalunha a de
cedir ath Conselh Generau d’Aran competén-
cies e servicis sus diuèrses matèries, entre es
quaus, en apartat r), se hè referéncia ath trans-
pòrt interior de viatgèrs.

Pr’amor qu’eth Plen dera Comission de
Govèrn dera Generalitat-Conselh Generau
d’Aran, en data 4 de mai de 1999, a adoptat un
acòrd sus eth traspàs de competéncies e servicis
en matèria de transpòrt interior de viatgèrs, de
conformitat damb eth procediment previst en
Decrèt 275/1991, d’11 de deseme, peth quau se
despleguen era composicion, era organisacion
e eth foncionamnet dera nomentada Comission;

A  prepausa deth conselhèr de Polit ica
Territoriau e Òbres Publiques e cossent damb
eth Govèrn,

DECRETI:

Article unic
Aprovar er Acòrd de traspàs de competéncies

e servicis dera Generalitat de Catalunha ath
Conselh Generau d’Aran en matèria de transpòrt
interior de viatgèrs, adoptat peth Plen dera
Comission de Govèrn dera Generalitat-Conselh
Generau d’Aran, en data 4 de mai de 1999, que
se publique anèx ad aguest Decret.

D ISPOSICION FINAU

Eth traspàs de competéncies e servicis serà
efectiu des de londeman dera publicacion
d’aguest Decrèt en DOGC.

Barcelona, 15 de junh de 1999

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalunha

PERE MACIAS I A RAU

Conselhèr de Politica Territoriau
e Òbres Publiques

ACÒRD
de traspàs de competéncies e servicis dera Gene-
ralitat de Catalunha ath Conselh Generau d’A ran
en matèria de transpòrt interior de viatgèrs, adop-
tat peth Plen dera Comission de Govèrn dera
Generalitat-Conselh Generau d’A ran eth 4 de
mai de 1999

—1 Competéncies e servicis que se traspassen
Eth Govèrn dera Generalitat transferís ath

Conselh Generau d’Aran es competéncies e es
servicis següenti:

a) En matèria de servicis regulars de
transpòrt de viatgèrs per carretèra:

Eth Conselh Generau d’Aran se subrògue
ena posicion dera Generalitat de Catalunha
coma ens concedent en çò que hè ara concession
deth servici public regular de transpòrt de
viatgèrs per carretèra entre eth Pònt de Rei,
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Salardú e Vaquèira, per Vielha, eth tèrme dera
quau acabe eth 8 de gèr deth 2008.

Aquesta transferéncia se harà efectiva un
viatge era Generalitat de Catalunha age segregat
aguest tram dera concession entre Barcelona,
eth Pònt de Rei e Puigcerdà dera quau ne forme
part, en un tèrme maxim de tres mesi a compdar
dera data de publicacion d’aguest Acòrd de tras-
pàs de competéncies.

b) En matèria d’auti servicis de transpòrt
interior:

Autorisacion des servicis discrecionaus asso-
lidats e damb reiteracion d’itinerai de transpòrt
de viatgèrs per carretèra adreçadi a un collectiu
omogèni e especific d’usatgèrs (escolars, tre-
balhadors, eca.), d’amb recorrut intègrament
comprenut ena Val d’Aran.

D’auti tipes de servici de transpòrt de viatgèrs
per carretèra reiterats, complementaris des
servicis regulars e damb recorrut intègrament
comprenut ena Val d’Aran.

Aguesta transferéncia s’enten sense perjudici
dera resèrva en favor dera Generalitat de Ca-
talunha dera competéncia entar exercici des
facultats inspectores e d’imposicion de sancions,
es quaus auràn d’èster exercides prealabla co-
municacion ath Conselh Generau d’Aran, entà
qu’aguest pogue formular es observacions que
considère apropiades.

c) Servicis infrastructuraus:
Installacion, mantieniment e conservacion des

marquesines entà servir de lòc de demora entàs
usatgèrs de servicis de transpòrt de viatgèrs per
carretèra enes tèrmes que s’establissen en cor-
responent Convèni de collaboracion entre eth
Departament de Politica Territoriau e Òbres
Publiques e eth Conselh Generau d’Aran.

Ad aguesti efèctes s’a de preveir era inversion
de besonh entara installacion de quinze naues
marquesines en un periòde de cinc ans.

—2 Mieis que se traspassen
a) Mieis finacèrs:
Personau: 2.000.000 de pessetes entà hèr front

as despenes de personau ocasionades ath
Conselh Generau d’Aran coma conseqüéncia
dera assumida dera gestion d’aguestes com-
peténcies.

Ajuda ara explotacion des servicis de transpòrt:
8.000.000 de pessetes annaus cossent damb çò
qu’establís eth Plan comarcau de montanha.

Aguestes quantitats seràn revisables en tot
atier ara evolucion der indèx de prètzi ath con-
sum (IPC).

Installacions de marquesines: era dotacion
annau prevista en Convèni de collaboracion
abantes nomenat.

b) Mieis materiaus:
Se transferís era proprietat des marquesines

d’Arròs e Vilamòs.

—3 Comission de seguiment
Se cree ua Comission Mixta presidida peth

director generau d’Ahèrs Interdepartamentaus
e formada per tres representants deth Departa-
ment de Politica Territoriau e Òbres Publiques
dera Generalitat de Catalunha e tres represen-
tants deth Conselh Generau d’Aran damb era
foncion de velhar peth seguiment des disposicion
d’aguest Acòrd e eth sòn corrècte compliment.

E th regim de foncionament d’aguesta Co-
mission se determinarà de mutu acòrd, en tot
preveir qu’aurà d’èster convocada quan bèra ua
des parts ac sollicite.

—4 Entrada en vigor
Es traspassi entren en vigor londeman dera

sua publicacion en DOGC.

(99.161.007)

RESOLUCIÓ
de 2 de juny de 1999, per la qual es disposa el
compliment de la Sentència del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya de 29 de maig de
1998, dictada en el recurs contenciós administra-
tiu núm. 907/96.

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en data 29 de maig de 1998, ha
dictat Sentència en el recurs contenciós admi-
nistratiu núm. 907/96, interposat per la senyo-
ra Maria Àngels Vila Sala contra la Resolució
de 13 de març de 1996 del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, per la qual es
desestimava el recurs ordinari interposat con-
tra la Resolució del Servei Territorial de Bar-
celona de 14 d’abril de 1993, pel qual es va acor-
dar arxivar-lo i es va denegar la incoació de
l’expedient sancionador en relació amb l’habi-
tatge del carrer Arquitecte Morató, 6, 2n 1a, i
la plaça d’aparcament núm. 20 del mateix im-
moble, de Vic. La part dispositiva de la Sentència
esmentada, textualment traduïda, estableix:

“Decidim: que estimem parcialment el present
recurs contenciós administratiu interposat en nom
de la senyora Maria Àngels Vila Sala contra la
Resolució de 13 de març de 1996 del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya en virtut de la qual, en
essència, es va desestimar el recurs ordinari formu-
lat contra l’anterior Resolució de 14 d’abril de 1993,
relativa a l’expedient 93/53-HPB, que va ordenar
arxivar-lo i va denegar la incoació de l’expedient
sancionador en relació amb l’habitatge del carrer
Arquitecte Morató, 6, 2n 1a, i la plaça d’aparca-
ment núm. 20 del mateix immoble de Vic, i con-
tra aquesta anterior resolució, del tenor explicitat
anteriorment, i estimant parcialment la demanda
articulada anul·lem els actes impugnats perquè són
disconformes a dret i declarem, i en allò que és
necessari condemnem, l’Administració demanda-
da a incoar el corresponent expedient sanciona-
dor en què es depurin les responsabilitats corres-
ponents si s’escau. Es desestimem la resta de
pretensions. Sense efectuar especial pronuncia-
ments sobre les costes causades”.

Vist el text d’aquesta Sentència i atès l’arti-
cle 9.9 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;

Atès el que disposen els articles 103 i concor-
dants de la Llei reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa,

RESOLC:

Disposar el compliment de la Sentència es-
mentada en els seus termes exactes.

Barcelona, 2 de juny de 1999

P.D. (Ordre de 30.5.1981, DOGC de 22.7.1981)

JOSEP A NTON GRAU I REINÉS

Secretari general

(99.140.103)

RESOLUCIÓ
de 2 de juny de 1999, per la qual es disposa el
compliment de la Sentència del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya de 25 de juny de
1998, dictada en el recurs contenciós administra-
tiu núm. 2107/96.

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en data 25 de juny de 1998, ha
dictat Sentència en el recurs contenciós admi-
nistratiu núm. 2107/96, interposat pels senyors
Joan Bertran Clos i Núria Pros Juan contra la
Resolució de 6 de setembre de 1996 del conse-
ller de Política Territorial i Obres Públiques, per
la qual es desestimava el recurs ordinari inter-
posat contra la Resolució del Servei Territori-
al d’Arquitectura i Habitatge de Barcelona de
7 de novembre de 1993, per la qual s’imposava
amb caràcter solidari l’obligació de fer determi-
nades obres en l’habitatge situat en el carrer J.
Molins Parera, 66, de Pallejà. La part disposi-
tiva de la Sentència esmentada, textualment tra-
duïda, estableix:

“Decidim: que desestimen el present recurs
contenciós administratiu interposat a nom del
senyor Joan Bertran Clos i la senyora Núria Pros
Juan contra la Resolució de 6 de setembre de
1996 del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
per virtut de la qual, en essència, es va desesti-
mar el recurs ordinari formulat contra l’anterior
Resolució del Servei Territorial d’Arquitectu-
ra i Habitatge de Barcelona de 7 de novembre
de 1993, dictada en l’expedient HPB199000239,
en relació amb l’habitatge situat en el carrer J.
Molins Parera, 66, de Pallejà, i contra aquesta
anterior Resolució, del tenor explicitat amb
anterioritat, i desestimem la demanda articulada.
Sense efectuar especial pronunciament sobre les
costes causades.”

Vist el text d’aquesta Sentència i atès l’arti-
cle 9.9 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;

Atès el que disposen els articles 103 i concor-
dants de la Llei reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa,

RESOLC:

Disposar el compliment de la Sentència es-
mentada en els seus termes exactes.

Barcelona, 2 de juny de 1999

P.D. (Ordre de 30.5.1981, DOGC de 22.7.1981)

JOSEP A NTON GRAU I REINÉS

Secretari general

(99.140.105)

RESOLUCIÓ
de 2 de juny de 1999, per la qual es disposa el
compliment de la Sentència del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya de 21 de març de
1997, dictada en el recurs contenciós administra-
tiu núm. 865/94.

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en data 21 de març de 1997, ha


