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Titol de la disposició: Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de 
Catalunya. 

Òrgan promotor: Govern de la Generalitat a proposta de la persona titular del Departament 
de Salut. 

1.- ANTECEDENTS 

El Govern, a proposta del titular del Departament de Salut, en la sessió de 24 d'octubre de 
2017, va aprovar l'Avantprojecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de 
Catalunya (esdevenint projecte de llei) i es va autoritzar al titular del Departament de Salut 
perquè el presentés al Parlament. 

L'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, a través dels Reials decrets 
942/2017, 944/2017, 945/2017 i 946/2017, de 27 d'octubre, va comportar la destitució en bloc 
del President i del Govern de la Generalitat i d'altres alts càrrecs del Govern, la intervenció 
de l'Administració de la Generalitat fins el 2 de juny de 2018 i la convocatòria d 'eleccions i 
dissolució del Parlament. 

La finalització anticipada de la Xl legislatura va comportar, entre d'altres efectes, la caducitat 
de la tramitació parlamentària del Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública 
de Catalunya, l'aprovació de la qual es preveia per a mitjans de l'any 201 8 . 

El projecte de llei esmentat té com a objectiu 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 específicament a la cartera de serveis de salut pública i e ls serveis mínims que 
són competència dels ens locals que aquells li encarreguin. 

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. 
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L'esmentat projecte de llei ha d'ésser sotmès a informe dels serveis jurídics, ara un altre 
cop com a avantproj"ecte de llei, de conformitat amb el que disposa l'article 36.7 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, en relació 
amb l'article 4 .1.a) de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d 'organització dels serveis jurídics de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

2.- CONSIDERACIONS JURiDIQUES 

Primera.- L'expedient de tramitació de l'Avantprojecte de llei de creació de l'Agència de 
Salut Pública de Catalunya, contenia tota la documentació que estableix l'article 36 de la 
Llei 13/2008, del 5 de novembre. D'acord amb això, i més concretament, es tracta de: 

• L'acord del Govern de 21 de febrer de 2017 pel qual s 'aprova la memòria preliminar 
de l'Avantprojecte de Llei ; la memòria general i memòria d 'avaluació d 'impacte de 
les mesures proposades de là Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, 
ambdós documents de data 23 de maig de 2017; d 'un complement de la memòria 
geí'Íeral amb relació a les persones i entitats a les que s'ha d'atorgar el tràmit 
d'audiència i procedència del tràmit d'informació pública de data 20 de juny de 2017; 
la memòria de 17 d'octubre de 2017 de Secretaria de Salut Pública, sobre les 
al· legacions presentades, les raons que han dut a estimar- les o desestimar-les i la 
incidència en la redacció f inal de l'avantprojecte de llei ; i l'informe final dels serveis 
jurídics del Departament de Salut de 19 d'octubre de 2017. 

Així mateix, consten incorporats a l'expedient els informes preceptius següents: 

• De la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració de la 
Generalitat de 1'1 de juny de 2017. 

• De la Direcció General de Patrimoni del 20 de juny de 2017. 

• De la Secretaria General Departament de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda 
de 27 de juny de 2017. 

• De la Direcció General de Funció Pública del 18 d 'octubre de 2017. 

• De l'Institut Català de les Dones de 18 d'octubre de 2017. 

• De la Intervenció General de 18 d'octubre de 2017. 

• De la Direcció General de Pressupostos de 18 d 'octubre de 2017. 
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Altrament, durant la tramitació de la norma amb rang de llei es va complir l'obligació de 
difondre la informació que imposa la normàtiva de transparència miljançant el Portal de 
transparència, des de l'inici del procediment i al llarg de la seva tramitació, d'acord amb el 
que disposa l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència , accés a 
la informació pública i bon govern. 

Si bé no es va substanciar la consulta pública que preveu l'article 133 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es 
considera que aquesta no és necessària, atè.s el caràcter organitzatiu de la norma, i que la 
mateixa norma no imposa obligacions a tercers destinataris ni té impacte en l'activitat 
econòmica. 

Segona.- El projecte de llei té com a objectiu 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 q ue es 
determinin específicament a la cartera de serveis de salut pública i els serveis m ínims que 
són competència dels ens locals que aquells li encarreguin. 

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

El projecte de llei va tenir entrada al Registre del Parlament de Catalunya el 26 d'octubre 
de 2017 i no es va dur a terme la seva publicació al Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya per decaïment, atès el finiment de la legislatura el 28 d'octubre de 2017 (núm. 
expedient 200-00027/11 ). 

En aquest sentit, el Reial decret 946/2017, de 27 d'octubre, de convocatòria d'eleccions al 
Parlament de Catalunya i la seva dissolució, va decretar la dissolució anticipada del 
Parlament de Catalunya i va convocar eleccions al Parlament de Catalunya. 

L'article 202.1 del Text refós del Reglament del Parlament de Catalunya de 8 de setembre 
de 2015, estableix que a la fi de cada legislatura caduquen tots els tràm its parlamentaris 
pendents d'examen i de resolució pel Parlament, llevat dels tràmits la continuïtat dels quals 
estableixen lleis específiques i dels tràmits que ha de conèixer la Diputació Permanent, 
d'acord amb el Reglament esmentat i amb les lleis. 

Tercera.- 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. 

Per la seva banda, l'apartat 7 de l'article 36 esmentat preveu 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. 
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Atès que el 21 de desembre de 2017 es van celebràr 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, es pot 
reprendre la tramitació del projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de 
Catalunya, si el Govern aixf ho vol , recuperant l'expedient del projecte de llei i tornant-lo a 
presentar per iniciar els tràmits parlamentaris corresponents. 

D'acord amb l'article 36.7 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre , de presidència de la 
Generalitat i del Govern, cal també l'informe previ de la secretària general del Departament 
de Salut en relació amb la procedència de què el projecte de llei de l'Agència de Salut 
Pública de Catalunya ara un altre cop com a avantprojecte de llei continuï la seva tramitació, 
així com és també necessari l' informe dels serveis jurídics de la Generalitat en relació amb 
aquest assumpte. 

D'acord amb l'exposat, consta l'informe previ de la secretària general de 2 de juliol de 2018, 
justificatiu de la procedència de continuar la tramitació parlamentària de l'ara avantprojecte 
de llei referit. 

3.- CONCLUSIONS 

Analitzat l'av~ntprojecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i la 
documentació que l'acompanya, aquesta Assessoria Jurídica l'informa favorablement per 
tal que es continuï amb la seva tramitació parlamentària, 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. 

CPISR-1 e Oscar ==:::o;::.CPIM·•C 
Castanon Torné ~2018.o7.03 oe:ot:0e 

òscar Castañón Torné 
Lletrat de l'Assessoria Jurídica 
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