
PLE 35
10 de juliol de 2019

Dossier 16

Lletra D

Esmena 26
GP de Ciutadans (7)
De supressió i a la lletra d del punt 5.2, que quedaria redactat de la 
següent manera

d) Vuit vocals en representació dels ens locals, proposats quatre per l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i quatre per la Federació de Municipis de Ca-
talunya. que representin els drets i interessos dels pacients i usuaris i les diferents 
zones territorials, a efectes de garantir l’equitat entre els ciutadans dels diferents ter-
ritoris. Un dels vuit vocals en representació dels ens locals ha d’exercir les funcions 
de vicepresident o vicepresidenta segona, proposat de comú acord per aquestes dues 
organitzacions associatives d’ens locals, i que han de ser càrrecs electes.

Addició de noves lletres

Esmena 33
GP de Ciutadans (11)

 d’una nova lletra i al punt 5.2, que quedaria redactat de la següent 
manera

i) Al Consell s’incorporaran al menys dos representants de xarxes i entitats ciu-
tadanes i d’entitats vinculades a la SP a proposta dels representants dels ens locals, 
i que hauran de ser renovats cada tres anys per a donar noves veus al Consell.

Article 6. Funcions del Consell Rector

Addició de noves lletres

Esmena 35
GP de Ciutadans (12)

 d’una nova lletra r al punt 6.2, que quedaria redactat de la següent 
manera 

r) Garantir la igualtat i l’equitat entre els ciutadans de diferents territoris.

ESMENES TÈCNIQUES 

Emena 1 a l’article 3.1.m bis, de modificació
On diu: «m bis) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord 

amb el que estableix la Llei de salut pública, la normativa sectorial i la resta de dispo-
sicions legals relatives al procediment administratiu i el procediment sancionador.»

Ha de dir: «m bis) Exercir la potestat sancionadora i actuar com autoritat sanità-
ria, d’acord amb la Llei 18/2009, la normativa sectorial i la legislació de règim jurí-
dic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.»

Motivació: millorar la remissió des d’un punt de vista tecnicojurídic a la legisla-
ció aplicable.

Esmena 2 a l’article 3.2 bis, de modificació i reubicació
Aquest text ha de ser suprimit de l’article 3 i ser objecte d’una disposició addicio-

nal. A més, s’ha de modificar el seu contingut per tal de adaptar-se a la llenguatge 
propi de les disposicions addicionals. Concretament: 

On diu: «3.2 bis. Per tal de fer efectiu el contingut de l’apartat m) de l’article 3.1, 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya participarà en la formació post-grau en Sa-
lut Pública. També tramitarà l’acreditació com a dispositiu docent per a la especia-
litat de Medicina Preventiva i Salut Pública.»
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Ha de dir: «L’Agència de Salut Pública, a fi de coordinar el Sistema de Formació 
i Recerca en Salut Pública, ha de dur a terme les actuacions necessàries per a parti-
cipar en la formació de postgrau en salut pública i per a ésser acreditada com a dis-
positiu docent en l’especialitat de Medecina Preventiva i Salut Pública.»

Motivació: el contingut de la lletra és més propi d’una disposició addicional, 
ja que, més que referir-se a una funció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPC), conté un mandat de caràcter no normatiu dirigit a l’ASPC i que aquesta ha 
d’executar.

Esmena 3 de modificació de l’article 5.3
On diu: «5.3 [...] a proposta de cada una de les representacions que el componen.»
Ha de dir: «[...] a proposta dels ens o òrgans que representen.»
Motivació: no és el representant que se’n va qui proposa, sinó l’òrgan o ens que 

el va proposar i en representació del qual és vocal.

Esmena 4 a l’article 6 p, de modificació
On diu: «Aprovar les propostes normatives en les matèries subjectes a l’àmbit 

competencial de l’Agència.»
Ha de dir: «Aprovar propostes d’instruments de caràcter normatiu en matèria de 

salut pública i donar-los el curs que correspon d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya.» 

Motivació: el procediment d’elaboració de normes reglamentàries, avantprojec-
tes de llei i proposicions de llei és regulat en diverses normes, i en cap no es re-
coneix a l’ASPC la iniciativa per posar en marxa el procediment. Per tant, o la hi 
donem en aquesta llei, i només pel que fa als dos primers tipus d’instruments nor-
matius, o optem per la solució que es proposa en aquesta esmena.

Esmena 5 a l’article 9 f, de supressió
Cal suprimir la lletra.
Motivació: és redundant amb la lletra e, que ja inclou tots els supòsits de con-

tractació que pot fer un organisme autònom. Si el que es pretenia es fer referència a 
exercir la funció d’administració ordinària del patrimoni de l’agència, es podria mo-
dificar en aquest sentit el text de la lletra. Tan mateix i donat que suposa la introduc-
ció de nou text i malgrat ser tècnicament desitjable no es absolutament necessari, en 
aquest cas caldria que aquesta proposta fos presentada per algun grup donat que des 
de els serveis jurídics no es pot presumir quin era el contingut desitjat.

Esmena 6 a l’article 9 j, de supressió
Cal suprimir «que li poden ser delegades pel president o presidenta del Consell 

Rector.» 
Motivació: aquestes funcions requereixen una titulació, no exigida ni al president 

ni al director. A més, entre les funcions del president no hi consta aquesta, i per tant 
no la pot delegar. Com en el cas de l’esmena 5, la redacció del text pot esser degu-
da a una errada i que en realitat es volgués preveure la possibilitat de que el Presi-
dent pogués delegar en el Director la representació institucional. Si es vol introduir 
aquest nou text caldria també que ho instés al menys un grup parlamentari.

Esmena 7 a l’article 9 l, de modificació i addició
On diu: «l) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord amb el 

que estableix la Llei de salut pública, la normativa sectorial i la resta de disposicions 
legals relatives al procediment administratiu i el procediment sancionador»

Ha de dir: «l) Actuar com a òrgan competent per a imposar sancions en matèria 
de salut pública, d’acord amb la Llei 18/2009 i la normativa sectorial.

l bis) Exercir l’autoritat sanitària, en els termes que preveu la Llei 18/2009 i la 
normativa sectorial.»
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Motivació: l’ASPC no és l’únic ens o òrgan que té potestat sancionadora i consi-
deració d’autoritat sanitària en matèria de salut pública. La darrera frase és sobrera 
per òbvia i per deficient formulació tècnica, i d’altra banda cal visualitzar la diferen-
cia entre l’exercici de la potestat sancionadora en matèria sanitària i la funció d’ac-
tuar com a autoritat sanitària.

Esmena 8 a l’article 9 bis 1, de supressió
S’ha de suprimir «a fi de cooperar en la consecució dels objectius que els són 

propis.» 
Motivació: informació sobrera, perquè és obvi que la funció de l’òrgan és servir 

els objectius de l’ens. El llenguatge de les lleis ha de ser el màxim de concís.

Esmena 9 a l’article 10, d’addició d’un nou apartat 3 ter, amb el text 
següent 
«3 ter. Els directors dels serveis regionals de l’Agència de Salut Pública de Ca-

talunya són un òrgan competent per a imposar sancions en matèria de salut pública, 
d’acord amb la Llei 18/2009 i la normativa sectorial.»

Motivació: l’article 77 de la Llei de salut pública així ho establia, i avui, per obra 
de l’article 163 de la Llei 2/2014 (òmnibus), aquesta previsió perdura, però amb rang 
reglamentari. Sembla absurd elevar el rang per a la competència sancionadora del 
director i no per a la dels directors dels serveis regionals.

Esmena 10 a l’article 13 c, de modificació 
On diu: «c) Les assignacions per a la prestació d’activitats i serveis de salut pú-

blica subscrits entre l’Agència i departaments de la Generalitat altres que el depar-
tament competent en matèria de salut.»

Ha de dir: «c) Les assignacions perquè acompleixi actuacions i presti serveis de 
salut pública que li assignin altres departaments de l’Administració de la Generalitat 
altres que el competent en matèria de salut.»

Motivació: eliminar l’expressió «subscrits», pròpia dels convenis, figura que aquí 
no correspon.

Esmena 11 a l’article 13 f, de supressió
On diu: «f) Les taxes i els preus públics derivats de l’exercici de la seva activitat 

que li corresponguin.»
Ha de dir: «f) Els ingressos procedents de les taxes i dels preus públics que 

d’acord amb la legalitat vigent li corresponguin.»
Motivació: ser més precís en la utilització del llenguatge jurídic. Les taxes i els 

preus públic es meriten quan així ho estableix la norma que els regula. Normalment, 
la prestació de serveis, obligatoris uns, voluntaris altres. Però, no sempre pel que fa 
als preus públics.

Esmena 12, d’addició d’una nova disposició addicional, amb el text 
següent 
«Quarta bis. Referències a la Llei 18/2009
Les referències que aquesta llei fa a la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut 

pública, s’entenen fetes a la disposició legal que la modifiqui o substitueixi.»
Motivació: les normes de tècnica normativa recomanen que les remissions nor-

matives, sempre que es pugui, es facin de tal manera que si es produeix un canvi 
normatiu no perdi sentit l’article o precepte que conté la remissió. En aquest cas, a 
més, i atès que eren moltes les referències a la Llei 18/2009, s’ha preferit alleugerar 
el text de la Llei amb una única referència a la seva eventual modificació o substitu-
ció que no repetir aquesta fórmula cada cop que es fes la remissió.
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Esmena 13, d’addició d’una nova disposició final, amb el text següent 
«Segona bis. Elaboració del text refós de la Llei 18/2009
S’autoritza el Govern perquè en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 

de la present llei elabori un text refós de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut 
pública, que incorpori les modificacions que la present llei introdueix.»

Motivació: raons de tècnica legislativa basades en un coneixement més fàcil del 
dret per part dels operadors jurídics i dels ciutadans en general aconsellen refondre 
en una sola norma la part organitzativa i la part substantiva de la regulació de la sa-
lut pública.»

Esmena 14, d’addició d’una nova disposició final, amb el text següent 
«S’afegeix un article, el 77, a la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, 

amb el text següent: 
»Article 77. Òrgans de la Generalitat competents per a imposar sancions
»En l’àmbit de la Generalitat, l’exercici de la potestat sancionadora que estableix 

aquesta llei, sens perjudici dels règims sancionadors que estableix la legislació sec-
torial, correspon als òrgans següents: 

»a) El Govern, per a imposar les sancions establertes per aquesta llei superiors 
a 450.000 euros.

»b) El conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, per 
a imposar les sancions compreses entre 300.001 i 450.000 euros.

»c) El director o directora de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per a im-
posar les sancions compreses entre 100.001 i 300.000 euros.

»d) Els directors dels serveis regionals, en l’àmbit territorial respectiu, per a im-
posar sancions de fins a 100.000 euros.»

Motivació: com ja s’ha dit, per obra de l’article 163 de la Llei 2/2014 (òmnibus), 
l’article 77 va perdre el rang normatiu de llei, però la regulació que s’hi conté enca-
ra és vigent, encara que amb rang reglamentari. No sembla raonable que s’elevi el 
rang a la competència sancionadora en aquesta matèria a dos òrgans i no als altres. 
Si no ho fem ara, tampoc es podrà fer en la refosa, perquè comportaria incloure una 
regulació que el Parlament no ha aprovat.

És cert que, encara que menys garantista que la solució proposada, però admesa 
en dret, és la solució de no fer cap mena de referència a la potestat sancionadora ni 
de l’ASPC ni de cap dels seus òrgans. Així, els òrgans competents per imposar san-
cions en matèria de salut pública els determinaria el Govern, que és qui aprova els 
reglaments. Ara com ara són els establerts per l’article 77 de la Llei 18/2009, que 
actualment tenen naturalesa reglamentària, i en el futur, els que determini el regla-
ment que el substitueixi.

Esmena 15, d’addició d’una nova disposició final, amb el text següent 
«S’afegeix un article, el 12, a la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, 

amb el text següent: 
»Article 12. Competències del Govern
»1. Amb relació a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, corresponen al Go-

vern, a proposta dels departaments competents segons la matèria de què es tracti, 
les competències següents: 

»a) L’aprovació, per mitjà d’un decret formulat a proposta del conseller o con-
sellera del departament competent en matèria de salut, dels estatuts de l’Agència.

»b) L’aprovació de la Cartera de serveis de salut pública.
»c) L’aprovació del projecte de pressupost de l’Agència.
»d) L’aprovació dels acords de nomenament i separació del director o directora 

de l’Agència.
»2. Correspon al Govern l’aprovació del Pla interdepartamental de salut pública.»
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Esmena 16, d’addició d’una nova disposició final, amb el text següent 
«S’afegeix un apartat, el 2, a l’article 13 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de 

salut pública, amb el text següent: 
»2. Amb relació a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, corresponen al de-

partament competent en matèria de salut les competències següents: 
»a) La determinació dels criteris, les directrius i les prioritats de les polítiques 

de salut pública.
»b) La vigilància i la tutela de l’Agència.
»c) La coordinació dels programes de recerca i dels recursos públics, per tal d’as-

solir-ne la màxima eficàcia.
»d) La presentació al Govern de la proposta de Cartera de serveis de salut pú-

blica.
»e) La presentació al Govern del projecte de pressupost de l’Agència.
»f) L’aprovació, la modificació i la revisió dels preus públics relatius a la presta-

ció dels serveis.
»g) El nomenament i la separació dels membres del Consell d’Administració.
»h) La presentació al Govern de les propostes de nomenament i separació del 

director o directora.
»i) El nomenament i la separació dels directors dels serveis regionals.
»j) El nomenament i la separació dels membres del Consell Assessor de Salut 

Pública.»
Motivació esmenes 15 i 16: també en aquest cas, l’article 163 de la Llei 2/2014 

(òmnibus) deroga completament l’article 12 i, parcialment, el 13 de la Llei de salut 
pública. Si bé és cert, com assenyalen des de salut pública, que les diverses com-
petències que s’atorguen al Govern i al Departament de Salut en aquests articles es 
troben majoritàriament recollides de forma dispersa en aquest projecte de llei o en 
la Llei de salut pública, i, fins i tot, pel que fa la competència de vigilància i tutela 
de l’ASPC, per part del Departament de Salut, en la Llei de l’Estat 40/2015, de l’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, no és menys cert que la bona tècnica 
normativa aconsella fer la regulació d’una matèria de forma el màxim de completa 
i amb una bona ordenació sistemàtica d’allò que es regula, i tot això per fer efectiu 
el principi de seguretat jurídica, per facilitar el coneixement i l’ús del dret aplicable 
per part del operadors jurídics i els ciutadans. En aquest cas, quan es faci la refosa 
convindria fer referència de forma específica a l’organització dels serveis de salut, i 
no es podrà introduir allò que correspon al Govern i al Departament si no ho esta-
bleix ara el Parlament.

Esmena 17, d’addició al títol de la Llei
Cal afegir al títol de la Llei «i de modificació d’un article de la Llei 18/2009, del 

22 d’octubre, de salut pública».
Motivació: atesa l’esmena 12 i per exigències de les normes bàsiques de tècnica 

normativa, cal expressar en el títol la modificació de normes del dret vigent.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
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GP ERC; Assumpta Escarp Gibert, GP PSC-Units; Marta Ribas Frías, GP CatECP;  
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