
PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DECRET
285/2003, de 4 de novembre, de traspàs de com-
petències i serveis de la Generalitat de Catalunya
al Consell General d’Aran en matèria de serveis
socials.

La recuperació de les institucions d’autogo-
vern de la Vall d’Aran, emparada per la dispo-
sició addicional primera de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, trobà en la Llei 16/1990, de
13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall
d’Aran, l’instrument eficaç per a la restitució als
aranesos d’una estructura administrativa prò-
pia i d’uns mitjans que fessin possible la gestió
immediata de les competències i dels serveis que
afecten directament els seus interessos. L’arti-
cle 20.3 d’aquesta Llei estableix que la Genera-
litat de Catalunya ha de cedir al Consell General
d’Aran competències i serveis sobre diverses
matèries, entre les quals figuren les relatives a
serveis socials.

L’atenció particular als ciutadans i ciutadanes
de la Vall d’Aran, a les famílies i altres col·lectius
que habiten en aquest país i que presenten di-
ficultats d’integració en la societat, problemes
de mobilitat o de marginació social ha de ser
impulsada i exercida per part d’aquelles insti-
tucions més pròximes a les realitats que cal aten-
dre, ja que la proximitat i el veïnatge són ele-
ments que han de contribuir a una millor qualitat
en els serveis. A tot això anterior, cal afegir-hi
el desig de les institucions de govern araneses
d’assumir les competències i els serveis en ma-
tèria de serveis socials.

Per consegüent, el Decret 302/1997, de 25 de
novembre, va aprovar el traspàs dels serveis
socials d’atenció domiciliària al Consell General
d’Aran, d’acord amb l’ordenació del sistema
català de serveis socials, l’estructura territorial
i les competències atribuïdes als consells comar-
cals, establertes en el Decret legislatiu 17/1994,
de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa
de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de
27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en ma-
tèria d’assistència i serveis socials.

D’altra banda, per Acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya de 23 de desembre de
1997, es van delegar competències en matèria
de serveis socials d’atenció a la gent gran al
Consell General d’Aran, les quals han estat
prorrogades per Acord del Govern de 23 de
juliol de 2002 per un període de quatre anys.
D’ambdós acords es va donar publicitat mitjan-
çant, respectivament, la Resolució de 28 de
gener de 1998 i la Resolució BES/2606/2002, de
13 d’agost. Aquesta delegació es va fer basant-
se en la regulació establerta al títol XII de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya, en relació amb l’article 26.1.g) i
la disposició addicional quarta del Decret legis-
latiu 17/1994, de 16 de novembre.

La Comissió Govern de la Generalitat-Con-
sell General d’Aran, en acord adoptat en la
sessió de data 24 d’octubre de 2003, ha determi-
nat el traspàs al Consell General d’Aran dels
serveis actualment delegats, així com altres com-
petències en matèria de serveis socials, amb les
dotacions econòmiques corresponents.

Per tant, a proposta del conseller de Gover-
nació i Relacions Institucionals i de la consellera

de Benestar i Família, i d’acord amb el Govern
de la Generalitat,

DECRETO:

Article únic
S’aprova l’Acord de traspàs de competències

i serveis de la Generalitat de Catalunya al Con-
sell General d’Aran en matèria de serveis socials
adoptat pel Ple de la Comissió Govern de la Ge-
neralitat-Consell General d’Aran en la sessió
celebrada a Arròs (Marcatosa, Vall d’Aran), el
dia 24 d’octubre de 2003, que figura com a an-
nex d’aquest Decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deixa sense efecte l’Acord de Govern de 23
de desembre de 1997, de delegació de compe-
tències en matèria de serveis socials d’atenció a
la gent gran, prorrogat per Acord de Govern de
23 de juliol de 2002, publicats, respectivament, per
la Resolució de 28 de gener de 1998 i la Resolu-
ció BES/2606/2002, de 13 d’agost.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta la consellera de Benestar i Fa-
mília per a l’execució del que disposa aquest
Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
d’haver-se publicat al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de novembre de 2003

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

Conseller de Governació
i Relacions Institucionals

IRENE RIGAU I OLIVER

Consellera de Benestar i Família

ANNEX

Acord de la Comissió Govern de la Generalitat-
Consell General d’Aran, de 24 d’octubre de 2003,
de traspàs de competències i serveis de la Gene-
ralitat de Catalunya al Consell General d’Aran
en matèria de serveis socials.

—1 Competències i serveis objecte de traspàs
1.1 Es traspassen al Consell General d’Aran

les competències i els serveis següents en ma-
tèria de serveis socials:

a) Serveis socials d’atenció a la gent gran i,
en concret, la gestió dels serveis de la Residència
Geriàtrica Sant Antoni de Vielha i del Centre
de dia per a gent gran de Vielha.

b) Serveis socials d’atenció primària.
c) Serveis d’atenció precoç.
d) Servei residencial d’estada limitada per a

dones maltractades.
e) Servei de transport adaptat.
1.2 Es traspassa al Consell General d’Aran

la competència per al foment dels serveis de
centres ocupacionals per a persones amb dismi-
nució.

—2 L’exercici de les funcions i la gestió dels
serveis traspassats, així com el règim d’accés als
serveis, es realitzaran, en tot cas, amb subjecció
als plans d’actuació social, i d’acord amb la nor-
mativa de la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria d’assistència i serveis socials.

—3 La inspecció dels serveis esmentats i l’apli-
cació del règim sancionador en matèria de ser-
veis socials regulat en el títol 5 del Decret legis-
latiu 17/1994, de 16 de novembre, són funcions
que continuaran sent exercides per l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya.

—4 Mitjans personals que es traspassen
L’import de les retribucions corresponents a

un funcionari del grup E, amb una retribució
anual de 17.488,64 euros i un cost de Seguretat
Social de 5.524,66 euros.

—5 Mitjans materials que es traspassen
Es traspassa al Consell General d’Aran l’im-

moble on està ubicada actualment la Residèn-
cia Geriàtrica Sant Antoni de Vielha i el Cen-
tre de dia per a gent gran de Vielha, amb la
descripció registral següent:

“Urbana. Finca denominada ‘Hospital de San
Antonio Comarcal de Viella’, situat en un ter-
reny o prat anomenat de Musén Tumeu o Bar-
tomeu, situat a Vielha, l’extensió de la qual és
de dos jornals equivalents a trenta-dues àrees,
cinquanta-sis centiàrees, prenent aquesta exten-
sió en el punt ponent de la finca de la qual pro-
cedeix, té una figura sexagonal, l’extensio de la
qual afronta a l’est, amb la resta de prat de la
qual formava part aquesta finca propietat de
Luís Cabiró en nua propietat, i de Maria Vi-
lanova en usdefruit; al sud, part amb corral i part
amb hort d’Agustín Morelló i safareig públic; a
l’oest, amb Manuel Sanjuan, Antonia Puyol i
part amb hort d’Agustín Morelló; i al nord, amb
Ramón Vidal mitjançant una paret i sèquia, la
porció de la qual descrita és la compresa des
d’una línia recta traçada en el llindar est que té
el punt de partida a la distància de set metres i
mig des de l’angle sud-oest de la finca i va des
del llindar sud al llindar nord, i comprèn tota
l’extensió de la finca entre aquests punts car-
didnals. Sobre aquesta s’hi ha construït un edi-
fici, la descripció del qual és la següent: edifici
únic, amb soterranis i plantes baixes i alta, amb
dotze sales de llits, sala d’operacions, sala de
raigs X, farmàcia i laboratori, sales d’espera,
menjador, despatxos, cuina i oficines annexes.
La superfície edificada és de sis-cents metres
quadrats i la ubicació total és de quatre mil cinc-
cents metres cúbics.”

Consta inscrita al Registre de la Propietat de
Vielha, al tom 217, llibre 16, foli 198, finca núm.
1100.

—6 Mitjans econòmics
6.1 En concepte de despeses de funciona-

ment i manteniment ordinari de la Residència
Geriàtrica Sant Antoni de Vielha i del Centre
de dia per a gent gran de Vielha per a l’any 2003,
es traspassa al Consell General d’Aran, per a
l’exercici del 2003, la quantitat de 598.177,20
euros, amb un índex d’ocupació del 100%, se-
gons les places actuals, tal com es detalla en el
quadre següent:

Servei: Residència.
Places: 28.
Mòdul 2003 Usuari/dia: 47,43 euros.
Total a transferir: 484.734,60 euros.

23112 DISPOSICIONS DOGC 4018 – 26.11.2003



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4018 – 26.11.2003 23113

Servei: Centre de dia.
Places: 15.
Mòdul 2003 Usuari/dia/euros: 20,72 euros.
Total a transferir: 113.442,60 euros.

Total a transferir: 598.177,20 euros

No obstant això, un cop executades les obres
d’ampliació de la Residència, l’import per tras-
passar s’actualitzarà d’acord amb el nou nom-
bre de places.

6.2 En concepte de despeses per al foment
i el manteniment dels serveis socials d’atenció
primària, es traspassa al Consell General la
quantitat de 143.288,18 euros.

6.3 En concepte de despeses per al foment
i el manteniment dels serveis de centres ocu-
pacionals per a persones amb disminució, es
traspassa al Consell General la quantitat de
89.331,47 euros.

6.4 En concepte de despeses de manteni-
ment dels serveis d’atenció precoç, es traspas-
sa al Consell General la quantitat de 30.000
euros.

6.5 Per al servei residencial d’estada limi-
tada per a dones maltractades, i en especial per
al desenvolupament del Programa sobre violèn-
cia domèstica, es traspassa al Consell General
la quantitat de 1.946,20 euros.

6.6 Per a la realització dels serveis de trans-
port adaptat, es traspassa la quantitat de 24.275
euros.

6.7. A partir de l’any 2004, els imports a què
fan referència els apartats anteriors es calcularan
i es transferiran segons el procediment que s’es-
tableix a la clàusula segona de l’Acord de 13 de
novembre de 2002, entre el Departament d’Eco-
nomia i Finances de la Generalitat de Catalunya
i el Consell General d’Aran, per a l’aplicació
d’un nou règim de finançament.

—7 Es crea una comissió mixta de seguiment
presidida per la directora general de Relacions
amb el Parlament, del Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals, i formada per
tres representants del Departament de Benestar
i Família i tres representants del Consell General
d’Aran amb la funció de vetllar pel seguiment
de les disposicions d’aquest Decret i el seu com-
pliment correcte i per proposar totes les mesures
que convinguin per al manteniment de la qua-
litat i de les necessitats dels serveis traspassats.
El règim de funcionament d’aquesta Comissió
es determinarà de mutu acord i haurà de ser
convocada quan alguna de les parts ho sol·liciti.

(03.304.084)

DECRÈT
285/2003, de 4 de noveme, de traspàs de compe-
téncies e servicis dera Generalitat de Catalunya
ath Conselh Generau d’Aran en matèria de ser-
vicis sociaus.

Era recuperacion des institucions d’autogo-
vèrn dera Val d’Aran, emparada pera disposi-
cion addicionau Prumèra der Estatut de Ca-
talunya, trobèc ena Lei 16/1990, de 13 de juriòl,
sus eth regim especiau dera Val d’Aran, er es-
turment eficaç entara restitucion as aranesi d’ua
estructura administrativa pròpia e d’uns mejans
que hessen possibla era gestion immediata des
competéncies e des servicis qu’afècten dirècta-

ment es sòns interèssi. Er article 20.3 d’aguesta
Lei establís qu’era Generalitat de Catalunya a
de cedir ath Conselh Generau d’Aran com-
peténcies e servicis sus diuèrses matèries, entre
es quaus figuren es relatives a servicis sociaus.

Era atencion particulara as ciutadans e ciu-
tadanes dera Val d’Aran, as famílhes e d’auti
collectius que viuen en aguest país e que presen-
ten dificultats d’integracion ena societat, problè-
mes de mobilitat o de marginacion sociau, a
d’èster possada e exercida per part d’aqueres
institucions mès propères as realitats que cau
atier, ja qu’era proximitat e eth vesinatge son
elements qu’an de contribuïr a ua melhor qua-
litat enes servicis. A tot açò anterior, i cau híger
eth desir des institucions de govèrn araneses
d’assumir es competéncies e es servicis en ma-
tèria de servicis sociaus.

Per consegüent, eth Decrèt 302/1997, de 25
de noveme, aprovèc eth traspàs des servicis
sociaus d’atencion domiciliària ath Conselh
Generau d’Aran, cossent damb era ordenacion
deth sistèma catalan de servicis sociaus, era es-
tructura territoriau e es competéncies atribusi-
des as conselhs comarcaus, establides en Decrèt
Legislatiu 17/1994, de 16 de noveme, peth quau
s’apròve era rehonuda des leis 12/1983, de 14 de
juriòl, 26/1985, de 27 de deseme, e 4/1994, de
20 d’abriu, en matèria d’assisténcia e servicis
sociaus.

D’un aute costat, per Acòrd deth Govèrn
dera Generalitat de Catalunya de 23 de deseme
de 1997, se deleguèren competéncies en matè-
ria de servicis sociaus d’atencion ara gent gra-
na ath Conselh Generau d’Aran, es quaus an
estat prorrogades per Acòrd deth Govèrn de 23
de juriòl de 2002 per un periòde de quate ans.
D’andús Acòrds se ne dèc publicitat mejançant,
respectivament, Resolucion de 28 de gèr de 1998
e Resolucion BES/2606/2002, de 13 d’agost.
Aguesta delegacion se hec en basa ara regula-
cion establida en títol XII dera Lei 8/1987, de 15
d’abriu, municipau e de regim locau de Ca-
talunya en relacion ar article 26.1 g) e era dis-
posicion addicionau quatau deth Decrèt legis-
latiu 17/1994, de 16 de noveme.

Era Comission Govèrn dera Generalitat e
Conselh Generau, en acòrd adoptat ena sessi-
on de data 24 d’octobre de 2003, a determinat
eth traspàs ath Conselh Generau d’Aran des
servicis actuaument delegats atau com d’autes
competéncies en matèria de servicis sociaus,
damb es dotacions economiques corresponentes.

Pr’amor d’açò, a prepausa deth conselhèr de
Governacion e Relacions Institucionaus e dera
conselhèra de Benestar e Família, e cossent
damb eth Govèrn dera Generalitat,

DECRÈTI:

Article unenc
S’apròve er acòrd de traspàs de competéncies

e servicis dera Generalitat de Catalunya ath
Conselh Generau d’Aran en matèria de servi-
cis sociaus, adoptat peth Plen dera Comission
Govèrn dera Generalitat-Conselh Generau
d’Aran ena session celebrada en Arròs (Marca-
tosa, Val d’Aran), eth dia 24 d’octobre de 2003,
que figure coma anèx d’aguest Decrèt.

DISPOSICION DEROGATÒRIA

Se dèishe sense efècte er Acòrd de Govèrn
de 23 de deseme de 1997, de delegacion de com-
peténcies en matèria de servicis sociaus d’aten-
cion ara gent grana, prorrogat per Acòrd de
Govèrn de 23 de juriòl de 2002, publicats, res-
pectivament, per Resolucion de 28.1.1998 e
Resolucion BES/2606/2002, de 13 d’agost.

DISPOSICIONS FINAUS

—1 Se faculte ara conselhèra de Benestar e
Família entara execucion d’aquerò que dispause
aguest Decrèt.

—2 Aguest Decrèt entrarà en vigor londeman
dera sua publicacion en DOGC.

Barcelona, 4 de noveme de 2003

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalunya

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

Conselhèr de Governacion
e Relacions Institucionaus

IRENE RIGAU I OLIVER

Conselhèra de Benestar e Família

ANÈX

Acòrd Comission Govèrn dera Generalitat-Con-
selh Generau d’Aran, de 24 d’octobre de 2003,
de traspàs de competéncies e servicis dera Gene-
ralitat de Catalunya ath Conselh Generau d’Aran
en matèria de servicis sociaus.

—1 Competéncies e servicis objècte de traspàs:
1.1 Se traspassen ath Conselh Generau

d’Aran es competéncies e es servicis següents
en matèria de servicis sociaus:

a) Servicis sociaus d’atencion ara gent gra-
na e, en concrèt, era gestion des servicis dera Re-
sidéncia geriatrica Sant Antòni de Vielha e deth
Centre de dia entara gent grana de Vielha.

b) Servicis sociaus d’atencion primària.
c) Servicis d’atencion doriua (precoça).
d) Servici residenciau d’estada limitada entà

hemnes mautractades.
e) Servici de transpòrt adaptat.
1.2 Se traspasse ath Conselh Generau

d’Aran era competéncia entath foment des
servicis de centres aucupacionaus entàs perso-
nes damb disminucion.

—2 Er exercici des foncions e era gestion des
servicis traspassadi, atau com eth regim d’accès
as servicis, se realizaràn, en tot cas, damb sub-
jeccion as plans d’actuacion sociau, e cossent
damb era normativa dera Generalitat de Ca-
talunya en matèria d’assisténcia e servicis soci-
aus.

—3 Era inspeccion des servicis nomentadi
e era aplicacion deth regim sancionador en
matèria de servicis sociaus regulat en Títol 5
deth Decrèt Legislatiu 17/1994, de 16 de no-
veme, son foncions que contunharàn estant
exercides pera Administracion dera Genera-
litat de Catalunya.

—4 Mejans personaus que se traspassen:
Er impòrt des retribucions corresponentes a

un foncionari deth grop E, damb ua retribuci-
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on annau de 17.488,64 èuros e un còst de Segu-
retat Sociau de 5.524,66 èuros.

—5 Mejans materiaus que se traspassen
Se traspasse ath Conselh Generau d’Aran er

immòble a on se tròbe plaçada actuaument era
Residéncia geriatrica Sant Antòni de Vielha e
eth Centre de dia entara gent grana de Vielha,
damb era descripcion registrau següenta:

“Urbana. Finca denominada ‘Hospital de San
Antonio Comarcal de Viella’, enclavado en un
terreno o prado llamado de Musén Tumeu o
Bartomeu, sito en Viella, cuya extensión es de
dos jornales equivalentes a treinta y dos áreas,
cincuenta y seis centiáreas, tomada dicha ex-
tensión en el linde poniente de la finca de donde
procede, tiene una figura sexagonal, cuya ex-
tensión linda al Este, con restante prado de que
formaba parte esta finca propiedad de Luís
Cabiró en nuda propiedad, y de María Vilanova
en usufructo; al sur, parte con corral y parte con
huerto de Agustín Morelló y lavadero público;
al Oeste, con Manuel Sanjuan, Antonia Puyol
y parte con huerto de Agustín Morelló; y al
norte, con Ramón Vidal mediante una pared y
acequia, cuya porción descrita es la compren-
dida desde una línea recta trazada en el linde
Este que tiene su punto de partida a la distan-
cia de siete metros y medio desde el ángulo su-
doeste de la finca y va desde el linde Sur, al linde
norte, comprendiendo toda la extensión de la
finca entre dichos puntos Cardinales. Sobre la
misma se ha construido un edificio, siendo su
descripción la siguiente: edificio único, con só-
tanos y plantas bajas y alta, con doce salas de
camas, quirófano, sala de rayos X, farmacia y
laboratorio, salas de espera, comedor, despac-
hos, cocina y oficinas anexas. La superficie edi-
ficada es de seiscientos veinte metros cuadrados
y la ubicación total es de cuatro mil quinientos
metros cúbicos”.

Cònste inscrita en Registre dera Propietat de
Vielha, en volum 217, libre 16, huelha 198, fin-
ca num. 1.100.

—6 Mejans economics
6.1 En concèpte de despenes de fonciona-

ment e manteniment ordinari dera Residéncia
geriatrica Sant Antòni de Vielha e deth Centre
de dia entara gent grana de Vielha entar an 2003,
se traspasse ath Conselh Generau d’Aran, en-
tar exercici de 2003, era quantitat de 598.177,20
èuros, damb un indèx d’aucupacion deth 100%
, segontes es places actuaus, talament e com se
detalhe en quadre següent:

Servici: Residéncia.
Places: 28.
Mòdul 2003 Usatgèr/dia: 47,43 èuros.
Totau a transferir: 484.734,60 èuros.

Servici: Centre de dia.
Places: 15.
Mòdul 2003 Usatgèr/dia/èuros: 20,72 èuros.
Totau a transferir: 113.442,60 èuros.

Totau a transferir: 598.177,20 èuros

A despiet d’açò, un còp executades es òbres
d’ampliacion dera Residéncia, er impòrt a tras-
passar s’actualizarà cossent damb eth nau nom-
bre de places.

6.2 En concèpte de despenes entath foment
e eth manteniment des servicis sociaus d’aten-
cion primària, se traspasse ath Conselh Gene-
rau era quantitat de 143.288,18 èuros.

6.3 En concèpte de despenes entath foment
e eth manteniment des servicis de centres aucu-
pacionaus entàs persones damb disminucion, se
traspasse ath Conselh Generau era quantitat de
89.331,47 èuros.

6.4 En concèpte de despenes de manteni-
ment des servicis d’atencion doriua, se traspasse
ath Conselh Generau era quantitat de 30.000
èuros.

6.5 Entath servici residenciau d’estada limi-
tada entà hemnes mautractades, e en especiau
entath desvolopament deth Programa sus vio-
léncia domestica, se traspasse ath Conselh Ge-
nerau era quantitat de 1.946,20 èuros.

6.6 Entara realizacion des servicis de trans-
pòrt adaptat, se traspasse era quantitat de 24.275
èuros.

6.7 A compdar der an 2004, es impòrts a qué
hèn referéncia es apartats anteriors se calcula-
ràn e se transferiràn segontes eth procediment
que s’establís ena clausula dusau der Acòrd de
13 de noveme de 2002, entre eth Departament
d’Economia e Finances dera Generalitat de
Catalunya e eth Conselh Generau d’Aran en-
tara aplicacion d’un nau regim de finança-
ment.

—7 Se cree ua comission mixta de seguiment
presidida pera directora generau de Relacions
damb eth Parlament, deth Departament de
Governacion e Relacions Institucionaus, e for-
mada per tres representants deth Departament
de Benestar e Família e tres representants deth
Conselh Generau d’Aran damb era foncion de
velhar peth seguiment des disposicions d’aguest
Decrèt e eth sòn compliment corrècte e entà
prepausar totes es mesures que convenguen
entath manteniment dera qualitat e des besonhs
des servicis traspassadi. Eth regim de fonciona-
ment d’aguesta Comission se determinarà de
mutuau acòrd e aurà d’èster convocada quan
bèra ua des parts ac sollicite.

(03.304.084)

RESOLUCIÓ
PRE/3547/2003, de 20 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a l’Acord de la Comissió de
Govern per a Assumptes Institucionals i Socials
de 12 de novembre de 2003, pel qual s’adjudica
una concessió del servei públic de radiodifusió
sonora digital terrestre d’àmbit supracomarcal
Comarques de Barcelona.

Atès que, en data 12 de novembre de 2003,
la Comissió de Govern per a Assumptes Insti-
tucionals i Socials va adoptar l’acord pel qual
s’adjudica una concessió del servei públic de
radiodifusió sonora digital terrestre d’àmbit
supracomarcal Comarques de Barcelona;

En compliment del que estableix l’article 93
del Text refós de la Llei de contractes de les ad-
ministracions públiques, aprovat pel Reial de-
cret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,

RESOLC:

Que es doni publicitat a l’Acord de 12 de
novembre 2003 de la Comissió de Govern per
a Assumptes Institucionals i Socials, pel qual
s’adjudica una concessió del servei públic de

radiodifusió sonora digital terrestre d’àmbit
supracomarcal Comarques de Barcelona.

Contra aquest acord, que exhaureix la via ad-
ministrativa, es podrà interposar, en el termini
d’un mes i amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant el Govern de la Generalitat, o
bé, directament, recurs contenciós administratiu
davant la Sala d’aquest ordre del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, a comptar en ambdós supòsits de l’ende-
mà de la seva publicació, en els termes que pre-
veu l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 20 de novembre de 2003

ANTONI VIVES I TOMÀS

Secretari del Govern

ACORD
de 12 de novembre de 2003, de la Comissió de
Govern per a Assumptes Institucionals i Socials,
pel qual s’adjudica la concessió del servei públic
de radiodifusió sonora digital terrestre d’àmbit
supracomarcal Comarques de Barcelona corres-
ponent al lot número 1.

El Decret 269/1998, de 21 d’octubre, del rè-
gim jurídic de les concessions per a la prestació
del servei de radiodifusió sonora en ones mètri-
ques amb modulació de freqüència per a emis-
sores comercials, modificat parcialment pel
Decret 186/2002, de 25 de juny, preveu, en el seu
article 2, que el títol d’habilitació per a la pres-
tació d’aquest servei, en règim de gestió indirec-
ta, és la concessió administrativa atorgada mit-
jançant concurs públic.

Així mateix, la disposició addicional 5 del
Decret 269/1998, de 21 d’octubre, del règim
jurídic de les concessions per a la prestació del
servei de radiodifusió sonora en ones mètriques
amb modulació de freqüència per a emissores
comercials, modificat parcialment pel Decret
186/2002, de 25 de juny, estableix que aquest serà
d’aplicació a les concessions per a la prestació
del servei de radiodifusió sonora amb tecnologia
digital terrestre per a emissores de caràcter co-
mercial que adjudiqui la Generalitat de Ca-
talunya.

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 3943, de 8.8.2003, es va publicar l’anunci
de licitació del concurs públic per a l’adjudica-
ció de les diferents concessions del servei públic
de radiodifusió sonora digital terrestre d’àmbit
comarcal i supracomarcal.

Vistes les ofertes presentades pels licitadors
en aquest procés;

Vista la proposta d’adjudicació de la Mesa de
Contractació, de data 11 de novembre de 2003;

La Comissió per a Assumptes Institucionals
i Socials del Govern de la Generalitat, a proposta
del secretari de Govern, en representació del
Departament de la Presidència, acorda:

—1 Adjudicar a Cadena Pirenaica de Ràdio
i Televisió, SL, la concessió per a la prestació del
servei públic de radiodifusió sonora digital ter-
restre d’àmbit supracomarcal Comarques de
Barcelona corresponent al lot número 1, inte-
grat pel programa núm. 1 del bloc de freqüèn-
cies amb referència CL02B.


