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I. Disposicions generals

MINISTERI

D’ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES

11977 REIAL DECRET 773/1999, de 7 de maig,
sobre ampliació dels mitjans patrimonials ads-
crits als serveis traspassats de l’Administració
de l’Estat a la Generalitat de Catalunya pel Reial
decret 2809/1980, de 3 d’octubre, en matèria
d’ensenyament. («BOE» 127, de 28-5-1999.)

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la
Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, estableix en
l’article 15 la competència plena de la Generalitat de
Catalunya en matèria d’ensenyament.

Mitjançant el Reial decret 2809/1980, de 3 d’oc-
tubre, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya
les funcions i els serveis en matèria d’ensenyament, i
ara és procedent completar i ampliar el traspàs efectuat.

La Comissió Mixta de Transferències que preveu la
disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, a fi de procedir al traspàs esmentat, va adop-
tar, en la reunió del dia 20 d’abril de 1999, l’Acord opor-
tú, la virtualitat pràctica del qual exigeix que l’aprovi el
Govern mitjançant un reial decret.

En virtut d’això, en compliment del que disposa la
disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, a proposta del ministre d’Administracions
Públiques i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 7 de maig de 1999,

D I S P O S O :

Article 1.

S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta que preveu
la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, pel qual s’amplien els mitjans patrimonials
adscrits a les funcions i els serveis traspassats a la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria d’ensenyament, adoptat
pel Ple de la Comissió esmentada en la sessió del dia 20
d’abril de 1999, i que es transcriu com a annex d’aquest
Reial decret.

Article 2.

En conseqüència, queden traspassats a la Generalitat
de Catalunya els béns immobles inclosos en la relació
annexa, adjunta a l’Acord esmentat.

Article 3.

L’ampliació de mitjans a què es refereix aquest Reial
decret té efectivitat a partir del dia assenyalat en l’Acord
de la Comissió Mixta esmentada.

Disposició final única.

Aquest Reial decret es publica simultàniament en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» i en el «Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya», i adquireix vigència l’endemà
de la publicació.

Madrid, 7 de maig de 1999.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Administracions Públiques,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

ANNEX

La senyora Rosa Rodríguez Pascual i el senyor Jaume
Vilalta i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta de
Transferències que preveu la disposició transitòria
sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

CERTIFIQUEN

Que, en la sessió plenària de la Comissió Mixta de
Transferències del dia 20 d’abril 1999, es va adoptar
un Acord sobre ampliació dels mitjans patrimonials ads-
crits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya
pel Reial decret 2809/1980, de 3 d’octubre, en els ter-
mes que a continuació s’expressen:

A) Normes en què s’empara l’ampliació.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la
Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, estableix en
l’article 15 la competència plena de la Generalitat de
Catalunya en matèria d’ensenyament.

Pel Reial decret 2809/1980, de 3 d’octubre, es van
traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions i
els serveis en matèria d’ensenyament.

Sobre les bases d’aquestes previsions normatives, és
procedent completar el traspàs aprovat en aquell
moment i ampliar els mitjans patrimonials que van ser
objecte de traspàs en matèria d’ensenyament.

B) Béns, drets i obligacions de l’Estat que es tras-
passen.

Es traspassen a la Generalitat de Catalunya els béns
que es detallen en la relació adjunta número 1, en els
termes que s’hi recullen.

C) Documentació i expedients dels mitjans que
s’amplien.

El lliurament de la documentació i els expedients dels
mitjans que s’amplien s’ha de fer en el termini d’un mes
a partir de la publicació del Reial decret pel qual s’aprova
aquest Acord.
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D) Data d’efectivitat de l’ampliació de mitjans.

L’ampliació de mitjans patrimonials objecte d’aquest
Acord té efectivitat a partir del dia 1 de juny de 1999.

I, perquè consti, expedim aquest certificat a Madrid,
el dia 20 d’abril de 1999.—Els secretaris de la Comissió
Mixta, Rosa Rodríguez Pascual i Jaume Vilalta i Vilella.

RELACIÓ NÚMERO 1

Nom i ús: centre d’educació especial.

Localitat: Montornès del Vallès (Barcelona).

11978 REIAL DECRET 774/1999, de 7 de maig,
sobre ampliació i modificació de mitjans ads-
crits als serveis de l’Administració de l’Estat
traspassats a la Generalitat de Catalunya pel
Reial decret 1050/1997, de 27 de juny, en
matèria de la gestió efectuada per l’Institut
Nacional d’Ocupació, en l’àmbit del treball, l’o-
cupació i la formació. («BOE» 127, 28-5-1999.)

La Constitució, en l’article 149.1.13a, reserva a l’Estat
la competència exclusiva sobre les bases i la coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica, i esta-
bleix, en el mateix article 149.1.7a, que l’Estat té com-
petència exclusiva en matèria de legislació laboral, sens
perjudici de la seva execució per part dels òrgans de
les comunitats autònomes.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la
Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, disposa en
els articles 12.1 i 11.2 que correspon a la Generalitat,
en els termes que disposen els articles 38, 131 i 149.1,
11a i 13a de la Constitució, la planificació de l’activitat
econòmica de Catalunya i l’execució de la legislació de
l’Estat en matèria laboral, amb l’assumpció de les facul-
tats, les competències i els serveis que en aquest àmbit
i pel que fa a l’execució actualment té l’Estat. D’altra
banda, l’article 15 del mateix Estatut d’autonomia esta-
bleix que és competència plena de la Generalitat la regu-
lació i l’administració de l’ensenyament en tota la seva
extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en
l’àmbit de les seves competències, sens perjudici del
que disposen l’article 27 de la Constitució i les lleis orgà-
niques que, de conformitat amb l’apartat primer de l’ar-
ticle 81 de la Constitució, el despleguin; de les facultats
que atribueix a l’Estat l’article 149.1.30a de la Cons-
titució, i de l’alta inspecció necessària per al compliment
i la garantia d’aquestes competències.

En conseqüència, escau que la comunitat autònoma
assumeixi les funcions en matèria de gestió del treball,
l’ocupació i la formació que exerceix l’Administració de
l’Estat.

La Comissió Mixta de Transferències que preveu la
disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, a fi de procedir al traspàs referit, va adoptar
respecte d’això l’Acord oportú en la sessió del Ple de 20
d’abril de 1999, la virtualitat pràctica del qual exigeix
que l’aprovi el Govern mitjançant un reial decret.

En virtut d’això, en compliment del que disposa la
disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, a proposta del ministre d’Administracions
Públiques, i amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres en la sessió de 7 de maig de 1999,

D I S P O S O :

Article 1.

S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta de Transfe-
rències que preveu la disposició transitòria sisena de
l’Estatut de Catalunya adoptat pel Ple en data 20 d’abril
de 1999, pel qual s’amplien i es modifiquen els mitjans
adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Cata-
lunya pel Reial decret 1050/1997, de 27 de juny, en
matèria de gestió del treball, l’ocupació i la formació,
i que es transcriu com a annex d’aquest Reial decret.

Article 2.

En conseqüència, queden traspassats a la Generalitat
de Catalunya els mitjans personals, així com els crèdits
pressupostaris corresponents, en els termes que resulten
del mateix Acord i de les relacions annexes.

Article 3.

El traspàs a què es refereix aquest Reial decret té
efectivitat a partir de la data que assenyala l’Acord d’a-
questa Comissió Mixta, sens perjudici que l’Institut Nacio-
nal d’Ocupació (INEM) o altres òrgans competents pro-
dueixin, fins a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret,
si s’escau, els actes administratius necessaris per al man-
teniment dels serveis en el mateix règim i nivell de fun-
cionament que tinguin en el moment de l’adopció de
l’Acord.

Article 4.

Els crèdits pressupostaris que es determinin d’acord
amb la relació número 4 de l’annex s’han de donar de
baixa en els conceptes pressupostaris corresponents i
el Ministeri d’Economia i Hisenda els ha de transferir
als conceptes habilitats en la secció 32 dels pressupostos
generals de l’Estat, destinats a finançar el cost dels ser-
veis assumits per les comunitats autònomes, quan l’O-
ficina Pressupostària del Ministeri de Treball i Afers
Socials hagi remès al Departament esmentat els res-
pectius certificats de retenció de crèdit, a fi de donar
compliment al que disposa la normativa vigent sobre
pressupostos generals de l’Estat.

Disposició final única.

Aquest Reial decret es publica simultàniament en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» i en el «Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya», i adquireix vigència a partir
de la publicació.

Madrid, 7 de maig de 1999.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Administracions Públiques,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

ANNEX

La senyora Rosa Rodríguez Pascual i el senyor Jaume
Vilalta i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta de
Transferències Administració de l’Estat - Generalitat
de Catalunya, que preveu la disposició transitòria sise-
na de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

CERTIFIQUEN

Que, en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències
del dia 20 d’abril de 1999, es va adoptar l’Acord sobre


