
PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DECRET
399/2000, de 27 de desembre, de transferència de
competències de la Generalitat de Catalunya al
Consell General d’A ran en matèria de sanitat.

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 hi ha la relativa a la sanitat.

El Ple de la Comissió de Govern Generalitat-
Consell General d’Aran, en data 5 de desembre
de 2000, ha adoptat un acord sobre el traspàs de
competències en matèria de sanitat, de confor-
mitat amb el procediment que preveu el Decret
275/1991, d’11 de desembre, pel qual es desple-
guen la composició, l’organització i el funciona-
ment de la Comissió esmentada, modificat pel
Decret 70/2000, de 8 de febrer.

A proposta dels consellers de Governació i
Relacions Institucionals i de Sanitat i Seguretat
Social, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
S’aprova l’acord de transferències de l’Admi-

nistració de la Generalitat al Consell General
d’Aran en matèria de sanitat, adoptat pel Ple de
la Comissió de Govern Generalitat-Consell
General d’Aran en la sessió de 5 de desembre
de 2000.

Article 2
Es transfereix al Consell General d’Aran la

gestió del transport sanitari no assistit del siste-
ma sanitari públic que té el seu origen dins l’àm-
bit territorial d’era Val d’Aran, independent-
ment de la seva destinació.

La prestació de serveis de transport sanitari
a era Val d’Aran es regirà per la normativa vi-
gent en aquesta matèria a tot Catalunya, i s’ajus-
tarà als estàndards de qualitat que han de com-
plir les entitats prestadores de serveis de transport
sanitari establerts a l’Ordre de 23 de juliol de
1997 (DOGC núm. 2446, d’1.8.1997) i a la nor-
mativa complementària.

El Consell General d’Aran col·laborarà amb
el Departament de Sanitat i Seguretat Social i
organismes que en depenen en la prestació d’al-
tres serveis de transport sanitari en els termes
que es determinin mitjançant conveni.

Article 3
La dotació econòmica anual de les transfe-

rències objecte d’aquest Decret es fixa en la
quantitat de 44.000.000 de pessetes (264.445,32
euros). Aquesta dotació s’actualitzarà per a cada
exercici, d’acord amb l’increment que s’establei-
xi oficialment en l’índex de preus al consum.

Article 4
Qualsevol modificació de la regulació del

transport sanitari que tingui una incidència en
el cost del servei traspassat serà objecte d’ava-
luació per a la determinació de la dotació eco-
nòmica prevista a l’article 3 d’aquest Decret.

Article 5
Es crea una Comissió Mixta de seguiment

presidida pel director general de Relacions amb

el Parlament i formada per tres representants
del Departament de Sanitat i Seguretat Social
i tres representants del Consell General d’Aran,
amb la funció de vetllar pel seguiment de les dis-
posicions d’aquest Decret i el seu correcte com-
pliment.

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.

D ISPOSICIONS FINALS

—1 Aquest Decret entrarà en vigor l’1 de
gener de 2001.

—2  Es faculta el conseller de Sanitat i Segu-
retat Social per al desplegament i l’execució
d’aquest Decret.

Barcelona, 27 de desembre de 2000

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP A NTONI DURAN I LLEIDA

Conseller de Governació
i Relacions Institucionals

EDUARD RIUS I PEY

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

(00.347.081)

DECRÈT
399/2000, de 27 de deseme, de transferéncia de
competéncies dera Generalitat de Catalunya ath
Conselh Generau d’A ran en matèria de sanitat.

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 a de cedir ath Con-
selh Generau competéncies e servicis sus diuèr-
ses matèries, entre es quaus i é era sanitat.

Eth Plen dera Comission de Govèrn Gene-
ralitat-Conselh Generau d’Aran, en data de 5
de deseme de 2000, a adoptat un acòrd de tras-
pàs de competéncies en matèria de sanitat, cos-
sent damb eth procediment que prevé eth De-
crèt 275/1991, d’11 de deseme, peth quau se
despleguen era composicion, organizacion e eth
foncionament dera nomentada Comission, mo-
dificat peth Decrèt 70/2000, de 8 de hereuèr;

A prepausa des conselhèrs de Governacion
e Relacions Institucionaus e de Sanitat e Segu-
retat Sociau, e cossent damb eth Govèrn,

DECRÈTI:

Article 1
S’apròve er acòrd de transferéncies dera Ad-

ministracion dera Generalitat ath Conselh Ge-
nerau d’Aran en matèria de sanitat, adoptat peth
Plen dera Comission de Govèrn Generalitat-
Conselh Generau d’Aran ena session de 5 de
deseme de 2000.

Article 2
Se transferís ath Conselh Generau d’Aran era

gestion de transpòrt sanitari non assistit deth sis-
tèma sanitari public, qu’a eth sòn origen laguens
der ambit territoriau dera Val d’Aran, indepen-
dentament dera sua destinacion.

Era prestacion de servicis de transpòrt sani-
tari ena Val d’Aran se regirà pera normatiua
vigenta en aguesta matèria en tota Catalunya e
s’ajustarà as estandars de qualitat qu’an de com-
plir es entitats balhadores deth servici de trans-
pòrt sanitari establidi ena Orden de 23 de juriòl
de 1997 (DOGC num. 2446, d’1.8.1997) e nor-
matiua complementària.

E th Conselh Generau d’A ran collaborarà
damb eth Departament de Sanitat e Seguretat
Sociau e organismes que ne depenen, ena pres-
tacion de d’auti servicis de transpòrt sanitari,
enes tèrmes que se determinen mejançant con-
vèni.

Article 3
Era dotacion economica annau des trasfe-

réncies objècte d’aguest Decrèt se fixe ena quan-
titat de 44.000.000 de pessetes (264.445,32 eu-
ros). Aguesta dotacion s’actualizarà entà cada
exercici, cossent damb er increment que s’es-
tablisque oficiaument en index de prètzi ath
consum.

Article 4
Quinsevolha modificacion dera regulacion

deth transpòrt sanitari qu’age ua incidéncia en
còst deth servici traspassat, serà objècte d’ava-
loracion entara determinacion dera dotacion
economica prevista en article 3 d’aguest Decrèt.

Article 5
Se cree ua Comission Mixta de seguiment

presidida peth director generau de Relacions
Institucionaus damb eth Parlament e formada
per tres representants deth Departament de
Sanitat e Seguretat Sociau e tres representants
deth Conselh Generau d’Aran, damb era fon-
cion de velhar peth seguiment des disposicions
d’aguest Decrèt 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.

D ISPOSICIONS FINAUS

—1 Aguest Decrèt entrarà en vigor er 1 de gèr
de 2000.

—2 Se faculte eth conselhèr de Sanitat e Se-
guretat Sociau entath desplegament e era exe-
cucion d’aguest Decrèt.

Barcelona, 27 de deseme de 2000

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalunya

JOSEP A NTONI DURAN I LLEIDA

Conselhèr de Governacion
e Relacions Institucionaus

EDUARD RIUS I PEY

Conselhèr de Sanitat e Seguretat Sociau

(00.347.081)
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I RELACIONS
INSTITUCIONALS

DECRET
400/2000, de 27 de desembre, d’aprovació del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2000, i
les bases d’execució per al quadrienni 2000-
2003.

Els articles 11 i 12 del Decret 74/2000, de 22
de febrer, de convocatòria per a la formulació
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del
quadrienni 2000-2003, estableixen el procedi-
ment i la competència per a l’aprovació defini-
tiva dels plans anuals del Pla únic d’obres i ser-
veis.

La Comissió de Cooperació Local, en data 23
de novembre de 2000, ha aprovat definitivament
la formulació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per a l’any 2000, i ha emès un infor-
me favorable sobre les bases d’execució del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya per al qua-
drienni 2000-2003.

Vist que s’han complert tots els tràmits que
estableix la normativa vigent;

A proposta del conseller de Governació i Re-
lacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic

—1 S’aprova el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per a l’any 2000, que figura en l’an-
nex 2 d’aquest Decret, per als programes se-
güents:

Programa general.
Programa específic d’acció territorial.
Programa específic de nuclis agregats.
Programa específic de cooperació municipal

de la Diputació de Girona.
Programa específic de la Diputació de Lleida.
Programa específic dels consells comarcals de

l’àmbit territorial de Girona.
Programa específic dels consells comarcals del

Segrià i del Solsonès.

—2 S’aproven les bases d’execució del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya per al quadrienni
2000-2003, les quals figuren a l’annex 1 d’aquest
Decret.

D ISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta el conseller de Governació i Re-
lacions Institucionals per a l’execució d’aquest
Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 2000

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP A NTONI DURAN I LLEIDA

Conseller de Governació
i Relacions Institucionals

A NNEX 1

Bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al quadrienni 2000-2003

CAPÍTOL 1
Normes generals

—1 À mbit d’aplicació
Aquestes bases són d’aplicació als programes

que regula el Decret 74/2000, de 22 de febrer, de
convocatòria per a la formulació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni
2000-2003.

—2 Normativa aplicable
2.1 L’execució del Pla únic d’obres i serveis

de Catalunya (en endavant, PUOSC) per al
quadrienni 2000-2003 es regeix en tot el que li
sigui aplicable per la Llei 23/1987, de 23 de de-
sembre, reguladora del PUOSC, pel Decret 74/
2000, de 22 de febrer, de convocatòria d’aquest
per al quadrienni 2000-2003, per aquestes bases,
per les lleis d’organització territorial i per la Llei
de finances públiques de Catalunya.

2.2 La contractació i l’execució de les actu-
acions incloses en el PUOSC es regeix pel Text
refós de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques, la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, i la resta de les dispo-
sicions vigents en la matèria.

CAPÍTOL 2
Funcions i ens que les exerceixen

—3 Àmbits de gestió de les actuacions incloses
al PUOSC

La gestió de les actuacions incloses en el PU-
OSC comprèn les funcions següents:

a) Contractació, execució i direcció de les ac-
tuacions. Els ens encarregats d’aquestes funcions
s’anomenen en endavant ens executors.

b) Seguiment de l’execució i recepció de les
actuacions, i pagament de les subvencions ator-
gades. Els ens encarregats d’aquestes funcions
s’anomenen en endavant ens gestors.

—4 Control, seguiment i coordinació territorial
4.1 Correspon al Departament de Gover-

nació i Relacions Institucionals, mitjançant la Di-
recció General d’Administració Local, el con-
trol i el seguiment de l’execució dels diferents
programes que integren el PUOSC.

4.2 Correspon als coordinadors del PUO-
SC de les delegacions territorials del Govern el
seguiment de l’activitat dels ens executors i la
coordinació de les funcions que exerceixen els
ens gestors en l’àmbit territorial respectiu.

4.3 Els ens beneficiaris estan obligats a fa-
cilitar tota la informació que els sigui requeri-
da per la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o al-
tres òrgans competents.

—5 Ens executors
5.1 Les funcions d’ens executor correspo-

nen als ens beneficiaris.
5.2 En el cas que els ens beneficiaris no dis-

posin de prou capacitat de gestió tècnica i/o ad-
ministrativa, correspon exercir aquestes funcions
al consell comarcal, o a la diputació si aquest no
les pot assumir, mitjançant la formalització del
conveni corresponent.

5.3 En el cas de les entitats municipals des-
centralitzades beneficiàries del PUOSC, les fun-
cions d’ens executor correspondran, si les esmen-
tades entitats no les poden assumir, a l’ajuntament
del municipi en el qual estan integrades.

5.4 En el cas d’actuacions cofinançades per
altres departaments de l’Administració de la

Generalitat o organismes públics, l’exercici de les
funcions d’ens executor podrà correspondre a les
entitats esmentades, mitjançant la formalització
del conveni corresponent amb l’ens beneficiari.

5.5 Els ens beneficiaris comunicaran els con-
venis a què es refereixen els paràgrafs prece-
dents a la coresponent delegació territorial del
Govern de la Generalitat.

—6 Ens gestors
6.1 Les funcions d’ens gestors corresponen

als consells comarcals que actuen com a entitats
col·laboradores de l’Administració de la Gene-
ralitat i, si escau, a les diputacions provincials o
a les delegacions territorials del Govern .

6.2 En el cas d’actuacions cofinançades per
altres departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat o organismes públics, l’exercici de les
funcions d’ens gestor podrà correspondre a les
entitats esmentades.

6.3 L’assignació d’aquestes funcions a l’or-
ganisme corresponent l’efectuarà la D irecció
General d’Administració Local en determinar
el finançament consolidat de cada actuació a que
es refereix la base 16.

6.4 Els ens gestors facilitaran la informació
que els requereixi la Direcció General d’Admi-
nistració Local per tal que aquesta pugui efec-
tuar el seguiment de l’execució del Pla.

6.5 A ixí mateix, en l’exercici de les funci-
ons que la base 3.b) els encomana, comunicaran
a la delegació territorial del Govern correspo-
nent qualsevol incidència que observin en el
desenvolupament de les actuacions incloses al
PUOSC.

CAPÍTOL 3
Finançament de les actuacions

—7 Subvencions
Les subvencions assignades a cada actuació

en l’aprovació del pla anual corresponent te-
nen caràcter provisional i la seva quantia serà
revisada per tal d’ajustar-la als resultats de les
adjudicacions d’acord amb el que estableix la
base 16.

—8 Operacions de crèdit
Els ens locals que hagin de contractar opera-

cions de crèdit per al finançament d’actuacions
incloses en el Pla necessitaran l’autorització del
Departament d’Economia, Finances i Planifica-
ció quan concorrin els supòsits que estableix la
legislació d’hisendes locals. En qualsevol cas serà
d’aplicació el que estableix l’Ordre de 28 de juny
de 1999, en matèria de tutela financera dels ens
locals.

CAPÍTOL 4
Desplegament i divulgació del Pla

—9 Instruccions i models de documents admi-
nistratius

La Direcció General d’Administració Local
dictarà les instruccions que siguin necessàries per
a la correcta gestió del PUOSC i el seguiment
de l’execució de les actuacions incloses i facili-
tarà models normalitzats de documentació ad-
ministrativa.

—10 Divulgació del Pla
10.1 En totes les obres que es realitzin a

l’empara d’aquestes bases, l’adjudicatari col·-
locarà a càrrec seu els cartells anunciadors, les


