
1-
::J 
.....J 
<t: 
CI) 

w 
o 
a_ 
w 
o 

.. (. , ~: t I { I 
I 

.1 ·ol _,: I 
'..:~ l\,"H { L I 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 

1 9 JUL. 20í8 1 

C·~Ti-lADA1'iU:•A _ l\f\3~5.~ , 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Assessoria Jurídica 

INFORME PREVI 

N T. ;-. 

A l'aprovació pel Govern de la Generalitat del text del Projecte de llei de creació de 
l'Agència de Salut Pública de Catalunya 

L'article 36.1 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, estableix que el Govern exerceix la iniciativa legislativa per mitjà de la presentació 
de projectes de llei al Parlament. 

El projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (en endavant, 
projecte de llei) va ser aprovat pel Govern de la Generalitat en la seva sessió del 24 
d'octubre de 2017 i va tenir entrada al registre del Parlament de Catalunya el 26 d'octubre 
de 2017. 

La publicació d'aquesta iniciativa al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya no es va 
produir per decaïment, atès el finiment de la legislatura el 28 d'octubre de 2017 (núm . 
expedient 200-00027/11) provocada per l'entada en vigor del Reial Decret 946/2017, de 27 
d'octubre, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i la seva dissolució. 

L'elaboració d'aquest projecte de llei va ser bastant consensuada, i hi havia un acord 
general favorable per tirar-ho endavant en els termes que el mateix preveu, de manera que 
no va presentar conflictivitat. 

En aquest sentit, el 5 de maig de 2016, "Catalunya si que es pot" va presentar una proposta 
de resolució reclamant al Govern: 

"Retornar ta personalitat jurídica de l'Agència de Salut Pública de Catalunya(. .. ) per poder 
garantir que dona compliment de totes les funcions que li atorga la Llei -1812009, del 22 
d 'octubre, de salut pública. Entre d 'altres, per complir amb el que fixa la Llei respecte: la 
necessitat d'una organització executiva, flexible i àgil; ta mobilització de les cooperacions 
intersectorials i interadministratives; l'estructura territorial de I'APScat i ta co-governança 
amb l'Administració Ioc a f'. 

Ei 2 de febrer de 2017, es va substanciar la Proposta de resolució en la Comissió del 
Parlament de Catalunya resultant aprovada amb eis vots favorables de Junts pel sr, 
Catalunya si que es pot, Partit Socialista de Catalunya i Ciutadans, amb l'abstenció del Partit 
Popular i les CUP-Crida Constituent. 

El projecte de llei té com a objectiu, més concretament, la creació de l'Agència de Salut 
Pública de Catalunya com a organisme autònom administratiu, que tindrà per objecte la 
prestació de serveis de la cartera de serveis de salut pública que corresponguin al 
departament de Salut. L'Agència també podrà prestar els serveis competència d'altres 
departaments que es determinin especfficament a la cartera de serveis de sa lut pública i 
els serveis mfnims que són competència dels ens locals que aq uells li encarreg uin. 
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Amb aquest projecte de llei es recupera l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a 
organització instrumental diferenciada de l'Administració de la Generalitat, atès que les 
diverses crisis de salut pública a nivell nacional i internacional que s'han produït en aquests 
darrers anys derivades en. part de l'evolució social i tecnològica i al continu increment de 
mobilitat de les persones, béns i mercaderies, dels moviments m igratoris i multiculturalitat 
associada, ha evidenciat la necessitat de recuperar l'Agència de Salut Pública de 
Catalunya, per tal de dotar d'eficàcia, agilitat i flexibilitat la resposta davant els reptes actuals 
i els de futur de la salut pública. 

Atès que l'article 36.7 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat, estableix que si la tramitació parlamentària d'un projecte de llei caduca per 
finiment de la legislatura, el Govern, amb els informes previs del secretari o secretària 
general del departament concernit i dels serveis jurídics de la Generalitat, pot aprovar com 
a projecte de llei el mateix text que ja havia presentat i acordar de presentar-lo novament al 
Parlament, sense necessitat de més tràmits. 

Atès que el 21 de desembre de 2017 es van celebrar les eleccions al Parlament de 
Catalunya i que el 2 de juny de 2018 el Govern de la Generalitat va prendre possessió, 
produint-se l'aixecament de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, de 
manera que es pot reprendre la tramitació del projecte de llei de creació de l'Agència de 
Salut Pública de Catalunya, si el Govern així ho vol, recuperant l'expedient del projecte de 
llei i tornant-lo a presentar per iniciar els tràmits parlamentaris. 

I atès que és procedent que l'assessoria jurídica del Departament de Salut emeti l'informe 
jurídic corresponent que exigeix l'article 36.7 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, per tal 
d'avalar jurídicament que es pugui iniciar de nou els tràmits parlamentaris del projecte de 
llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. 

Per tot això, informo de manera favorable que d'acord amb el que estableix l'article 36.7 de 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el 
projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya pugui continuar la 
seva tramitació parlamentària, un cop emès l'informe jurídic que l'esmentat article preveu, i 
que es duguin a terme les actuacions necessàries per elevar aquest assumpte al Govern 
perquè aquest decideixi en conseqüència. · 

Barcelona, 29 de juny de 2018 . 

Laura Pelay i Bargalló 
Secretària general 
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