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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
200-00002/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 27.07.2018 al 12.09.2018).
Finiment del termini: 13.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12
TEXT PRESENTAT
Reg. 11246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 10 de juliol de 2018, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la iniciativa SIG18VEH0525 Avantprojecte de llei de contractes de serveis
a les persones, i s’autoritza el vicepresident perquè el presenti al Parlament.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 12 de juliol de 2018.
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
Exposició de motius
I

Entre els serveis que presten les administracions públiques destaquen els anomenats serveis d’atenció a les persones, per tractar-se d’un ampli ventall de serveis i
prestacions que tenen com a finalitat el benestar i la millora de la qualitat de vida de
la ciutadania, amb una especial atenció cap els col·lectius més fràgils i vulnerables.
A grans trets, en aquest àmbit s’hi inclouen un conjunt de serveis vinculats a l’educació, els serveis socials i de salut, com ara les escoles bressol, els casals infantils i
de joves, les ludoteques, els menjadors escolars, les colònies, l’atenció domiciliària
a la gent gran, els casals de gent gran, els hospitals de dia per a persones amb discapacitat, el suport a la llar o els assistents personals, els recursos residencials, els
centres de dia, els programes de mediació en l’àmbit penal o bé els anomenats serveis comunitaris o de cohesió social.
En l’actualitat, molts d’aquests serveis formen part de la Xarxa de serveis socials
d’atenció pública o bé del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
(SISCAT); d’altres han esdevingut un complement imprescindible d’aquestes prestacions. La determinació del règim jurídic aplicable (contractual o no contractual) a la
prestació d’aquests serveis correspon a la normativa sectorial aplicable o, si no n’hi ha, al
titular del departament competent, en el cas que el servei el presti la Generalitat de Catalunya, o bé als òrgans de govern dels ens locals, si el servei el presta una entitat local.
3.01.01. Projectes de llei
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En qualsevol cas, es tracta d’un grup de serveis transversals, molt vinculats al
context cultural i a l’entorn dels destinataris, que s’adrecen a les persones i que tenen com a component principal les persones que els presten, característiques que
fan d’aquest sector un àmbit que requereix i fa necessària una regulació específica,
diferent del règim general de contractació pública.
II

Així ho ha entès també el dret europeu. La Directiva 2014/23/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes
de concessió, i la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de
26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva
2004/18/CE, dediquen una especial atenció al sector dels serveis socials i anàlegs i
reconeixen la importància i especificitat d’aquests serveis, els quals no presenten un
interès transnacional ni per raó de la quantia ni pel fet que, com s’ha dit, són serveis
molt vinculats al context cultural de cada estat. El dret europeu atorga, per tant, una
àmplia llibertat als estats membres per a establir el règim jurídic que considerin més
adient a la naturalesa i finalitat d’aquests serveis, règim que pot ser tant de naturalesa contractual com no contractual.
Des del punt de vista de les competències de la Generalitat de Catalunya en
els serveis a les persones, l’article 162.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya li
atribueix, en matèria de sanitat i salut pública, la competència exclusiva sobre l’organització, el funcionament intern, l’avaluació, la inspecció i el control de centres,
serveis i establiments sanitaris.
L’article 162.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que correspon a la
Generalitat la competència compartida en l’ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l’execució de les prestacions i els serveis sanitaris, sociosanitaris i
de salut mental de caràcter públic en tots els àmbits i per a tots els ciutadans.
L’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria de serveis socials.
Finalment, l’article 168 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva de la legislació de l’Estat en matèria penitenciària, que inclou, en tot cas, la totalitat de la gestió de l’activitat penitenciària a Catalunya.
En aquest marc, la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les competències atribuïdes i, en especial, amb la competència exclusiva en matèria de serveis socials que
li atribueix l’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, ha desenvolupat el
règim jurídic no contractual dels serveis socials mitjançant el Decret llei 3/2016, de
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, les disposicions
addicionals del qual han regulat el règim de concertació social.
Resta, per tant, la regulació del règim contractual per als serveis a les persones
amb subjecció als principis i criteris establerts a la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i
per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE. En aquest àmbit, la Directiva permet
establir regles específiques en la selecció dels proveïdors d’aquests serveis. Aquestes regles, com assenyala la Directiva, han de permetre garantir que la prestació
es durà a terme amb criteris de qualitat, continuïtat, accessibilitat, exhaustivitat i
disponibilitat, que sigui assequible i que tingui en compte les diferents categories
d’usuaris, els col·lectius més desafavorits i vulnerables, la participació dels usuaris i
la innovació, amb subjecció als principis de transparència i d’igualtat de tracte dels
operadors econòmics. En definitiva, la selecció dels proveïdors d’aquests serveis ha
de tenir com a objectiu assegurar que la prestació es durà a terme amb la màxima
qualitat i que s’adapta a les necessitats dels seus potencials destinataris, donant així
la màxima seguretat jurídica, d’acord amb els principis de proporcionalitat i bona
administració.
3.01.01. Projectes de llei
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III

A Catalunya, la preocupació dels poders públics per la contractació d’aquests serveis no és una novetat. En aquest sentit, el desembre del 2015 va ser signat el Codi
de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones
per la Generalitat de Catalunya, els dos sindicats majoritaris (CCOO de Catalunya i
UGT Catalunya) i vuit entitats (La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social
de Catalunya; La Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials; ACRA, Associació Catalana de Recursos Assistencials; ASADE, Asociación Estatal de Entidades
de Servicios de Atención a Domicilio; UPIMIR, Unió de Petites i Mitjanes Residències; ACELLEC, Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura; la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; i la Sectorial d’Acció
Social, Ensenyament i Humanitats de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya). El Codi expressa la voluntat d’establir un model de contractació pública d’aquests serveis per a les administracions públiques de Catalunya basat
en la promoció de la qualitat, la professionalitat i el respecte de les condicions laborals de les persones que presten aquests serveis, l’impuls de l’estabilitat en l’ocupació
i la inserció social de determinats col·lectius, la garantia de l’ús eficient dels recursos
públics i la preservació d’aquest sector d’activitat a través d’un model que no tingui
únicament en compte el preu en l’adjudicació del contracte.
Aquestes mateixes finalitats i, molt especialment, la promoció de la qualitat, l’expertesa, la professionalitat i l’especialitat de les entitats prestadores d’aquests serveis
i la seva adaptació a les necessitats dels usuaris, són les que inspiren aquesta Llei.
IV

La Llei s’estructura en sis capítols, tres disposicions addicionals, una disposició
transitòria, una disposició derogatòria, cinc disposicions finals i quatre annexos.
El capítol I determina l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei. Com s’ha dit, la finalitat de la Llei és l’establiment d’un règim específic de contractació pública per als
serveis d’atenció a les persones, és a dir, els serveis socials, comunitaris, sanitaris i
d’altres, al qual queden subjectes tots els poders adjudicadors de les administracions
públiques de Catalunya, tant l’Administració de la Generalitat de Catalunya com
les administracions locals, i els respectius sectors públics que en depenen, donant
compliment a les disposicions comunitàries esmentades per tal que els serveis a les
persones es prestin de forma eficaç i eficient.
La Llei preveu que aquests serveis es puguin qualificar com a contractes de serveis o com a contractes de concessió de serveis. Pel que fa a la tipologia de prestacions, es limiten a l’àmbit de la salut, els serveis socials i els serveis comunitaris o
aquells serveis que els complementen, i que estan vinculats en tot cas a l’atenció directa a les persones, amb la voluntat expressa de no incloure tots els serveis previstos a la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sinó només aquells la prestació principal dels quals té una relació directa amb els àmbits esmentats.
El capítol II estableix els principis aplicables al règim contractual dels serveis
a les persones, que són els previstos a la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014: transparència, igualtat i no discriminació. L’adjudicació d’aquests serveis ha
de complir amb els principis de qualitat, continuïtat, accessibilitat, assequibilitat,
disponibilitat i exhaustivitat.
Així mateix, es preveuen uns requisits específics de solvència econòmica, financera i tècnica, que assegurin l’expertesa i l’especialitat dels proveïdors dels serveis
i la responsabilitat social de les empreses i entitats que els presten, en relació amb
l’objecte del contracte.
Pel que fa al pressupost del contracte, aquest ha d’incloure tots els costos directes i indirectes de la prestació. Entre aquests hi han de figurar necessàriament els
costos salarials, els de seguretat social, els de formació permanent obligatòria, els
d’assegurances, els de prevenció de riscos laborals i els de vigilància i de salut o al3.01.01. Projectes de llei
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tres, com els derivats de la necessitat d’uniformitat del personal mínim necessari per
a l’execució del contracte, essent d’aplicació per al càlcul del cost el que estableixi
el conveni col·lectiu de referència d’aplicació al sector que correspongui. D’aquesta manera, en aquells contractes en els quals és necessària mà d’obra intensiva, es
desincentiva la presentació de propostes en les quals el pes de la baixa econòmica
recaigui en les condicions de treball de les persones treballadores, atès que el pressupost s’ajusta a la realitat de la tipologia de servei.
El capítol III regula la selecció del contractista d’acord amb els objectius i la finalitat de la Llei. En aquest sentit, la selecció del contractista incorpora la possibilitat de tenir en compte i valorar la responsabilitat social de les empreses o entitats
licitadores segons la seva solvència, experiència i expertesa, i prohibeix de forma
expressa l’ús del procediment de subhasta o bé un procediment en què l’únic criteri
de valoració sigui el preu.
La Llei dedica una especial atenció a la fixació dels criteris de valoració de les
propostes, establint sistemes que donen preeminència a la qualitat. En la línia ja iniciada amb el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, un dels objectius de la Llei és simplificar i agilitar els procediments contractuals; en aquest sentit, s’estableix que només han d’acreditar la solvència els licitadors proposats com a adjudicataris. També s’estableix l’ús de mitjans
electrònics amb caràcter preferent.
El capítol IV regula la fase d’execució del contracte i conté algunes de les principals novetats de la Llei. Es reforça la figura del responsable del contracte, que pot
tenir la condició d’autoritat, i se li atribueixen importants funcions de seguiment,
verificació i control de l’execució contractual. Cal tenir en compte que els contractes compresos en l’objecte de la Llei han d’incloure condicions especials d’execució,
entre les quals, en funció de l’objecte, n’hi ha de control de la qualitat i de valoració
dels usuaris, vinculades a la igualtat home-dona i mesures de sostenibilitat o vinculades a l’alimentació de proximitat o ecològica.
El control d’execució s’assegura amb mecanismes concrets, com els informes
periòdics d’avaluació, les inspeccions administratives i tècniques, les auditories de
qualitat i l’informe final d’execució.
Finalment, la Llei regula un sistema que permet garantir la continuïtat del servei
en el cas que es produeixi una causa de resolució contractual i mentre no es pugui
licitar i adjudicar un nou contracte.
El capítol V de la Llei concreta el catàleg de prestacions que inclouen els serveis
sanitaris, els serveis socials i comunitaris i els diferents serveis accessoris a aquests,
que conformen l’àmbit d’aplicació de la Llei i les disposicions especials relatives a
aquestes prestacions, com, per exemple, requisits específics de solvència o de valoració i condicions especials d’execució que es poden exigir per a cada prestació.
El darrer i sisè capítol de la Llei, en aplicació de l’article 77 de la Directiva comunitària, preveu que el Govern o els òrgans de govern dels ens locals puguin establir per a determinades categories de serveis una reserva a favor de les entitats,
sigui quina sigui la seva forma jurídica, que compleixin els requisits que estableix
l’article esmentat.
Finalment, la Llei estableix el caràcter supletori de la normativa vigent en matèria de contractació pública.
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquesta llei és la regulació, en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya, del règim específic de contractació pública en l’àmbit dels
serveis socials, comunitaris, sanitaris i altres serveis a les persones, delimitats al
capítol V, amb la finalitat de proveir uns serveis de qualitat a la ciutadania.
3.01.01. Projectes de llei
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Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu

Aquesta llei s’aplica a tots els poders adjudicadors de Catalunya.
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu

3.1. Queden subjectes a la Llei, amb independència del seu valor estimat, els
contractes onerosos del sector públic qualificats de serveis i de concessió de serveis,
que tinguin per objecte alguna de les prestacions que es defineixen al capítol V i que
estiguin incloses en algun dels codis CPV que consten a l’annex I de la Llei.
A efectes d’aquesta llei, s’entén que un contracte és onerós quan el contractista
obté algun tipus de benefici econòmic, ja sigui de forma directa o indirecta.
Pel que fa als contractes mixtes, s’estarà a la normativa vigent en matèria de contractació pública per tal de determinar el règim jurídic d’aplicació.
3.2. S’exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei la prestació d’aquests serveis
en règim de gestió directa o mitjançant formes no contractuals de gestió o finançament, com el concert, la gestió delegada o d’altres formes regulades en normes
d’àmbit sectorial, i que estiguin sotmeses a condicions econòmiques fixades per
l’administració, tals com tarifes màximes i mínimes o mòduls. També s’exclouen els
encàrrecs de gestió a mitjans propis, així com qualsevol altra fórmula de cooperació
horitzontal entre poders adjudicadors en els termes de les directives comunitàries.
3.3. La concreció dels serveis que s’han de prestar en forma no contractual es
determina a la normativa sectorial aplicable o, si no n’hi ha, mitjançant ordre del
titular del departament competent, en el cas que el servei el presti la Generalitat de
Catalunya, o acord del ple de l’ens local quan el servei el presta una entitat local.
Capítol II. Disposicions generals
Article 4. Principis

4.1. La contractació de serveis a les persones, en l’àmbit d’aquesta llei, es regeix
pels principis generals de la contractació pública de transparència, publicitat, igualtat i no discriminació i pels principis que estableix la normativa sectorial en matèria
de salut, serveis socials o de l’àmbit que correspongui.
En qualsevol cas, els contractes de serveis a les persones que s’adjudiquen d’acord
amb aquesta llei han de garantir la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat, l’assequibilitat, la disponibilitat i l’exhaustivitat en la prestació dels serveis.
4.2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Qualitat: El grau en què s’acompleixen les exigències del servei i dels usuaris.
b) Continuïtat: La prestació regular i estable del servei, sense interrupcions, excepte les que estiguin establertes prèviament d’acord amb la naturalesa de les necessitats que s’han de satisfer.
c) Accessibilitat: L’accés universal al servei sense cap mena de discriminació,
especialment a les persones amb alguna discapacitat, en els termes establerts per la
legislació aplicable.
d) Assequibilitat: La prestació del servei tenint en compte que els usuaris puguin
assumir-ne els costos d’utilització.
e) Disponibilitat: El grau d’immediatesa i facilitat d’utilització del servei per part
dels usuaris en el moment en què el requereixin.
f) Exhaustivitat: La prestació del servei tenint en compte i preveient les diferents
situacions que puguin succeir.
Article 5. Requisits de solvència

5.1. En els contractes objecte d’aquesta llei, els òrgans de contractació han de
tenir en compte, a l’hora de definir els requisits de solvència econòmica, financera,
tècnica i professional necessaris per a contractar, el següent:
a) Els requisits han d’estar vinculats i ser proporcionals a l’objecte del contracte.
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b) En cap cas es pot exigir com a requisit de solvència econòmica i financera un
volum de negoci mínim anual superior al doble del valor estimat del contracte o lot
pel qual es licita.
c) En la contractació dels serveis qualificats com a principals a la secció 2a del
capítol V d’aquesta llei, el contractista ha de tenir un volum anual de negoci específic relacionat amb l’objecte del contracte igual o superior al 60%, en relació amb el
total de la facturació dels darrers tres anys.
5.2. Els requisits de solvència poden tenir el caràcter de condicions especials
d’execució per als contractistes, i qualificar-se com a obligacions essencials en el
plec de clàusules o document que regeix la contractació.
Article 6. Acreditació de la solvència

Només han d’acreditar la solvència els licitadors proposats com a adjudicataris,
sense perjudici del que disposa l’article 12.4 respecte de la selecció prèvia de licitadors. Els mitjans d’acreditació de la solvència han de ser preferentment certificats
oficials o d’entitats independents, sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui
requerir altres documents acreditatius, d’acord amb la normativa vigent en matèria
de contractació pública.
Article 7. Responsabilitat social dels licitadors

En cas que s’estableixin criteris de selecció prèvia dels licitadors, d’acord amb el
que estableix l’article 12 d’aquesta llei, s’ha de valorar la responsabilitat social dels
licitadors, en algun dels aspectes següents:
a) La millora en les condicions laborals respecte del conveni col·lectiu de referència, així com la implementació de mesures d’igualtat de gènere i no discriminació
de les persones treballadores de l’empresa o entitat.
b) L’adopció de mesures voluntàries de responsabilitat ambiental.
c) Les mesures addicionals d’inserció laboral de persones amb discapacitat i les
mesures en relació amb les persones en risc d’exclusió que apliqui l’empresa o entitat.
d) El compromís amb el compliment de la legislació tributària i, específicament,
amb la que exigeix la no realització d’operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
e) Ser signatari del Pacte Mundial de les Nacions Unides, especialment pel que
fa a la implantació de mesures de lluita contra la corrupció.
f) Les mesures que possibilitin que els treballadors, els usuaris o els associats
formin part de les estructures de direcció o de la propietat i tinguin capacitat d’influència.
g) Les mesures sobre la reinversió total dels excedents a la finalitat de l’activitat
econòmica, als mateixos serveis, als col·lectius atesos o a la comunitat.
Article 8. Pressupost base de licitació

8.1. L’òrgan de contractació ha de calcular el pressupost tenint en compte el preu
general del mercat; el pressupost ha d’incloure tots els costos directes i indirectes de la
prestació, entre els quals han de figurar necessàriament els costos salarials, els de seguretat social, els de formació permanent obligatòria, els d’assegurances, els de prevenció
de riscos laborals i els de vigilància a la salut i, si escau, els derivats de la necessitat
d’uniformitat del personal mínim necessari per a l’execució del contracte.
8.2. Aquests costos s’han de calcular, d’acord amb que estableixi el conveni col·
lectiu de referència d’aplicació al sector que correspongui i tenint en compte, si escau, el personal a subrogar.
Article 9. Preu

9.1. En els contractes de prestació de serveis de tracte successiu, i, per tant, d’execució continuada, es pot establir un sistema de variació de preu per objectius, prè3.01.01. Projectes de llei
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viament determinat en el plec o document que regeix la contractació, en funció del
compliment o incompliment de determinats nivells de qualitat. En aquests casos, el
pressupost del contracte ha de ser el previsible per al cas de màxim compliment de
tots els nivells de qualitat.
9.2. En els contractes qualificats com de serveis, es poden incloure, com a part
de la contraprestació del contractista, les aportacions dels usuaris en forma de tarifa,
taxa o preu públic, que aquest pot percebre directament com a part del preu.
Capítol III. Selecció del contractista
Article 10. Selecció del contractista

10.1. Els procediments ordinaris de selecció del contractista en els contractes
subjectes a aquesta llei són els que s’estableixen en aquest capítol. La selecció per
altres procediments s’ha de justificar a l’expedient, excepte en el cas de la contractació menor.
10.2. En cap cas es poden licitar aquests contractes mitjançant el sistema de subhasta, ni el preu es pot tenir en compte com a criteri únic de valoració.
Article 11. Procediment de selecció

11.1. Els licitadors han de manifestar, mitjançant el Document Europeu Únic
de Contractació (DEUC), que compleixen els requisits de capacitat i solvència establerts per a la prestació del servei i que no es troben en cap situació d’exclusió, i
presentar una proposta tècnica i econòmica, d’acord amb el model i en els termes
que s’estableixin en el plec o document que regeix la contractació.
11.2. La mesa de contractació valora la proposta tècnica i econòmica, d’acord
amb els criteris establerts prèviament, i requereix el licitador que ha presentat la millor proposta perquè acrediti els requisits de solvència.
Article 12. Selecció prèvia de licitadors

12.1. En cas que la prestació objecte del contracte ho requereixi perquè afecti
persones vulnerables o comporti una especialització o experiència determinada per
raó de la seva complexitat, prèvia justificació en l’expedient, es pot portar a terme
una selecció prèvia de licitadors, basada en el nivell d’expertesa, qualificació, experiència o responsabilitat social manifestats en el DEUC.
12.2. En aquests supòsits, en l’anunci de licitació s’ha de fer constar que es farà
una selecció prèvia entre els licitadors presentats, d’acord amb les seves capacitats.
En el plec o document que regeix la contractació es concreten els criteris objectius
que es tenen en compte per a la selecció i el llindar de puntuació o el nombre màxim
de licitadors que poden accedir a la fase d’obertura i valoració de propostes.
Entre els criteris de selecció s’ha de valorar algun dels que estableix l’article 7, en
relació amb la responsabilitat social dels licitadors, i, si escau, els que la normativa
sectorial estableixi en matèria d’economia social.
12.3. Els licitadors han de concretar les seves capacitats en relació amb els nivells mínims exigits i a partir dels criteris objectius establerts, amb la presentació
del model de DEUC i, si escau, altres documents declaratius, i presentar una proposta tècnica i econòmica, d’acord amb el model i en els termes que s’estableixin en el
plec o document que regeix la contractació.
12.4. En una primera fase, la mesa de contractació analitza i puntua les capacitats que els licitadors declaren en el DEUC i en la documentació complementària,
d’acord amb els criteris i la puntuació establerta, i selecciona els licitadors que han
superat els llindars mínims de puntuació establerts o els millors puntuats segons el
nombre màxim establert.
En una segona fase, prèvia a la valoració de les propostes tècniques i econòmiques, la mesa de contractació comprova que els licitadors seleccionats compleixen
la solvència, experiència i expertesa declarades en el DEUC.
3.01.01. Projectes de llei
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12.5. En cas que cap licitador superi els llindars mínims, es pot declarar la licitació deserta o bé valorar les propostes dels dos licitadors més ben puntuats. Si només supera el llindar un licitador, es pot acordar valorar també la proposta del segon
licitador més ben puntuat.
12.6. La puntuació obtinguda en la fase de selecció es publica a la Plataforma de
serveis de contractació pública de Catalunya i es comunica individualment als licitadors. La mesa de contractació pot donar un termini no inferior a 2 dies hàbils als
licitadors per tal que aclareixin o esmenin possibles errades i presentin la documentació addicional que considerin adient. La puntuació obtinguda en la fase de selecció
prèvia no es pot acumular, ni tenir en compte per a valorar la proposta.
Article 13. Publicitat

13.1. L’anunci de licitació es publica a la Plataforma de serveis de contractació
pública de Catalunya d’acord amb el model vigent.
13.2. En cas que el valor estimat del contracte a licitar sigui d’import igual o superior als llindars comunitaris, l’anunci es publica també al Diari Oficial de la Unió
Europea, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, si escau, al butlletí oficial
de la província que correspongui o al Butlletí Oficial de l’Estat. En aquests supòsits,
l’anunci de licitació es pot substituir per un anunci d’informació prèvia.
El contingut dels anuncis és el que s’estableix als annexos III i IV d’aquesta llei.
Article 14. Accés a la licitació

14.1. Les entitats o empreses que volen accedir a una licitació han de presentar,
dins el termini que s’estableixi a l’anunci de licitació, la documentació següent, en
tres sobres diferents:
a) El Document Europeu Únic de Contractació degudament complimentat.
b) La proposta tècnica, d’acord amb el model que estableixi l’òrgan de contractació.
c) La proposta econòmica, d’acord amb el model que estableixi l’òrgan de contractació.
14.2. El termini mínim de finalització de presentació de les propostes no pot ser
inferior a 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació en la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya. En cas que es publiqui al
Diari Oficial de la Unió Europea, el termini no pot ser inferior a 35 dies naturals
des de la tramesa de l’anunci de licitació.
Article 15. Mesa de contractació

15.1. L’òrgan de contractació està assistit d’una mesa de contractació de la qual
poden formar part, a més de les persones membres que estableixi la normativa vigent en matèria de contractació pública, una o més persones expertes en la matèria
objecte del contracte, les quals han de ser personal al servei de qualsevol administració, o persones expertes del món universitari o de la recerca, o persones representants de corporacions públiques, federacions o associacions d’entitats empresarials,
socials o sindicals.
15.2. Les persones membres de la mesa no poden tenir un interès financer, econòmic o personal que sembli que en compromet la imparcialitat i independència, ni
poden formar part com a empleats, directius, propietaris, o assessors, ni tenir amb
aquests cap parentiu per consanguinitat o afinitat de primer o segon grau, respecte
d’entitats o empreses que puguin ser licitadores del contracte.
15.3. Als efectes previstos en el paràgraf anterior, les persones membres de la
mesa de contractació han de subscriure el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i les declaracions de béns i/o interessos que reglamentàriament s’estableixin.
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Article 16. Criteris de valoració de les propostes

16.1. En els contractes objecte d’aquesta llei, amb caràcter general i sense perjudici del que disposa el capítol V, els òrgans de contractació han de tenir en compte, a l’hora de definir els criteris de valoració de les propostes, el que s’estableix als
apartats següents.
a) Respecte del preu:
– S’ha de comparar les diferents ofertes, entre si i amb el pressupost de licitació.
– El preu no pot ser superior a un 40% del total de la puntuació.
– El preu ha de tenir en compte els costos relatius al cicle de vida, especialment
els relatius al retorn social, sempre que sigui possible segons la naturalesa de la
prestació.
– L’òrgan de contractació pot establir un preu fix respecte del qual les empreses
licitadores no poden presentar una baixa econòmica, de manera que competeixin
només en funció de criteris de qualitat, d’acord amb el sistema de valoració que
s’estableix en aquesta llei.
b) Pel que fa a la resta de criteris, s’ha de valorar la satisfacció de les necessitats
públiques d’acord amb tots o algun d’aquests aspectes:
– La qualitat, l’accessibilitat i l’exhaustivitat del servei a prestar.
– La continuïtat en la prestació.
– L’assequibilitat i la disponibilitat per als usuaris.
– Les propostes d’innovació.
En el plec o document que regeix la contractació s’ha de concretar la forma com
es valoren i puntuen cada un d’aquests conceptes, i prioritzar els criteris objectivables.
16.2. Les valoracions han d’atorgar la puntuació més alta a la millor proposta,
tant tècnica com econòmica, de manera que es consideri millor oferta la que tingui
la millor relació entre el preu ofert i la proposta tècnica, d’acord amb les fórmules
que aprovi el departament competent en matèria de contractació pública o l’òrgan
competent de l’entitat local.
16.3. Si es preveu la possibilitat que els licitadors ofereixin millores en la seva
oferta, el plec o document que regeix la contractació definirà respecte de quins elements es poden oferir, així com els criteris de valoració. Les millores han d’estar
sempre vinculades directament a l’objecte del contracte; no es poden admetre millores que consisteixin en hores de servei sense cost o similars.
Article 17. Propostes desproporcionades

17.1. L’òrgan de contractació ha d’establir sempre, en el plec o document que regeix la contractació, en quins supòsits i d’acord amb quins criteris es considera que
una proposta té el caràcter de desproporcionada.
17.2. El licitador afectat per haver presentat una proposta desproporcionada ha de
justificar, entre d’altres extrems, l’adequació dels salaris del personal a la prestació
objecte del contracte. L’òrgan de contractació pot apreciar l’existència d’oferta desproporcionada si considera que aquests salaris no s’adeqüen al conveni col·lectiu de
referència d’aplicació al sector que correspongui i, per tant, no garanteixen la qualitat i la continuïtat requerida en l’execució del contracte.
En el cas que l’oferta es consideri anormalment baixa o desproporcionada per
incompliment de les obligacions de dret laboral, la proposta s’ha de rebutjar.
Article 18. Tramitació

18.1. En la tramitació d’aquests contractes s’han d’aplicar les mesures de gestió eficient del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, o norma que el substitueixi, en tot allò no contradictori amb
aquesta llei, i d’acord amb el que s’estableix en els apartats següents, a excepció del
termini màxim de tramitació i del llindar econòmic.

3.01.01. Projectes de llei

15

BOPC 136
26 de juliol de 2018

18.2. L’òrgan de contractació pot unificar en un sol document el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, que en tot cas han
de publicar-se a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya juntament amb l’anunci de licitació.
18.3. Els procediments es tramiten preferentment de forma electrònica.
18.4. El resultat de l’anàlisi de la solvència i capacitat s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya.
18.5. La proposta tècnica no es pot obrir fins que hagin transcorregut com a mínim 2 dies hàbils des de la publicació del resultat de l’anàlisi de solvència i capacitat.
La proposta econòmica només es pot obrir un cop la mesa de contractació hagi
valorat i puntuat la proposta tècnica.
18.6. L’informe de valoració de la proposta tècnica s’ha de publicar íntegre a
la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, sense perjudici que
els licitadors puguin tenir accés al contingut de les propostes tècnica i econòmica
presentades per la resta de licitadors, un cop valorades per la mesa de contractació.
Aquest accés pot ser virtual, mitjançant una publicació restringida o comunicació
electrònica, i està limitat pel que estableixi la normativa vigent en matèria de protecció de dades o la normativa vigent en matèria de contractació pública pel que fa a la
confidencialitat. L’òrgan de contractació ha de vetllar perquè els models de proposta
no comportin haver d’incloure dades personals.
18.7. La mesa de contractació, en l’informe que proposi l’adjudicació, ha de concretar i motivar, per a cada proposta presentada, la puntuació atorgada per cada criteri.
Article 19. Publicitat de l’adjudicació

19.1. Tant l’adjudicació com la formalització s’han de publicar a la Plataforma de
serveis de contractació pública de Catalunya. En cas que el valor estimat del contracte sigui d’import igual o superior als llindars comunitaris, l’adjudicació s’ha de
publicar també al Diari Oficial de la Unió Europea, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, si escau, al butlletí oficial de la província que correspongui o al
Butlletí Oficial de l’Estat. Amb independència del valor estimat del contracte, l’adjudicació es notifica a tots els licitadors.
19.2. El contingut dels anuncis d’adjudicació és el que s’estableix a l’annex III i
IV d’aquesta llei.
Capítol IV. Execució dels contractes
Article 20. Responsable del contracte

20.1. En els contractes objecte d’aquesta llei, l’òrgan de contractació nomena
una persona responsable del contracte que, per al cas que sigui funcionari públic, té
atribuïda la condició d’autoritat, en els termes establerts per la normativa de funció
pública.
20.2. El plec o document que regeix la contractació determina les facultats concretes de control d’execució atribuïdes al responsable del contracte, que com a mínim són les següents:
– Actuar com a representant de l’òrgan de contractació en les relacions amb el
contractista; ser l’únic interlocutor vàlid per a donar les instruccions d’execució al
representant del contractista, i proposar la interpretació del contracte a l’òrgan de
contractació.
– Fer el seguiment del compliment del contracte, mitjançant controls i informes
periòdics.
– Verificar el compliment de les condicions especials d’execució, inclòs el manteniment dels requisits de solvència del contractista i dels subcontractistes.
– Informar sobre els incompliments contractuals i proposar a l’òrgan de contractació la imposició de penalitats o, si escau, la resolució del contracte.
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– Proposar a l’òrgan de contractació, si escauen, les modificacions i les pròrrogues del contracte.
– Certificar la correcta execució de la prestació, als efectes de reconeixement de
l’obligació de pagament.
20.3. En el marc de les funcions d’assistència i cooperació amb els ens locals,
i d’acord amb el que estableixi la legislació vigent, els òrgans supramunicipals i el
departament competent en matèria d’administració local assisteixen els municipis
que ho requereixin en les funcions del responsable del contracte.
20.4. L’òrgan de contractació pot nomenar una comissió de seguiment com a responsable del contracte, amb les mateixes funcions i requisits.
20.5. Els responsables del contracte i els membres de les comissions de seguiment han de subscriure el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i les declaracions de béns i/o interessos que reglamentàriament
s’estableixin.
20.6. L’òrgan de contractació, en cas que s’aparti d’alguna proposta del responsable del contracte en el seu àmbit de competències, ha de motivar per escrit la decisió.
Article 21. Condicions d’execució

21.1. En els contractes objecte d’aquesta llei, els òrgans de contractació han d’incloure condicions especials d’execució, que es poden qualificar com a obligacions
essencials, que assegurin que els serveis contractats es presten en condicions de
qualitat, continuïtat, accessibilitat, disponibilitat, exhaustivitat i innovació, tenint
en compte el que s’estableix en aquest article i en les disposicions especials del
capítol V.
21.2. S’inclouran com a condicions especials d’execució dels contractes:
21.2.1. L’obligació del contractista de nomenar un representant que actuï com a
únic interlocutor amb el responsable del contracte.
21.2.2. En els contractes en què s’exigeixi l’aportació d’un nombre determinat de
persones per a l’execució del contracte, s’inclouran condicions especials vinculades
al manteniment de l’estabilitat laboral en el servei, que es poden concretar en una
durada mínima dels contractes laborals que abasti com a mínim la vigència del contracte, o en el manteniment de les condicions laborals existents.
21.2.3. Quan l’òrgan de contractació ho consideri convenient per a garantir la
continuïtat i qualitat del servei, es pot exigir al contractista, en el plec o document
que regeix la contractació, la subrogació de tot o part del personal que estigui executant el contracte en el moment de la licitació o l’establiment de protocols d’actuació o sistemes de garantia per a situacions que puguin posar en perill la continuïtat
del servei.
21.2.4. Mesures de control de la qualitat i de valoració dels usuaris.
21.2.5. Mesures ambientals, d’eficiència energètica o, quan escaigui, vinculades
a l’alimentació de proximitat i ecològica, segons l’objecte del contracte.
21.2.6. Mesures de control del compliment i manteniment dels elements d’accessibilitat d’acord amb la normativa vigent i la que esdevingui reglamentàriament
exigible.
21.2.7. Mesures vinculades a la igualtat de gènere en els termes de la legislació
vigent.
21.2.8. Condicions d’execució destinades a la integració social, com l’obligació
de contractar persones en risc d’exclusió o subcontractar parts accessòries a centres
especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, sempre que el nombre de
persones destinades a l’execució del contracte, la tipologia de la prestació o l’existència de prestacions accessòries ho permetin.
Article 22. Subcontractació

22.1. El règim de subcontractació s’indica en el plec o document que regeix la
contractació, d’acord amb el que estableixen els apartats següents.
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22.2. Només s’admet la subcontractació de parts accessòries.
22.3. L’òrgan de contractació pot exigir, en el plec o document que regeix la contractació, la subcontractació de determinades prestacions accessòries amb empreses o entitats especialitzades, quan la prestació accessòria tingui una substantivitat
pròpia dintre del conjunt que la faci susceptible d’execució separada, per haver de
ser realitzades per empreses que disposin d’una habilitació professional i tècnica
adequades.
22.4. Els licitadors han de fer constar en la seva proposta les prestacions que es
proposen subcontractar i identificar l’empresa o empreses subcontractistes, que han
de tenir els requisits de solvència necessaris per a l’execució de la part de la prestació que es subcontracti.
L’empresa subcontractista ha de complir, en els mateixos termes que l’empresa
adjudicatària, amb les obligacions en matèria ambiental, social i laboral establertes
pel dret europeu, nacional i en el conveni col·lectiu de referència d’aplicació al sector
que correspongui. Així mateix, no podrà subcontractar les prestacions amb altres
empreses o entitats.
22.5. El responsable del contracte controla el correcte compliment del contracte per part dels subcontractistes, i en cas que detecti incompliments pot proposar a
l’òrgan de contractació que n’exigeixi al contractista principal la substitució o que
assumeixi directament l’execució.
Article 23. Control d’execució

23.1. Els contractes objecte d’aquesta llei estan sotmesos als controls d’execució i
a la supervisió del responsable del contracte. Determinades actuacions d’inspecció
o auditoria tècnica es poden atribuir a altres òrgans de l’administració, d’acord amb
les seves funcions i competències.
23.2. El plec o document que regeixi la contractació ha d’establir els mecanismes concrets de control d’execució, que en qualsevol cas inclouen informes periòdics
d’avaluació, l’informe final d’execució del responsable del contracte, i enquestes de
satisfacció o bústies de suggeriments, queixes o reclamacions dels usuaris dels serveis.
23.3. També es poden incloure, com a mecanismes de control d’execució, inspeccions administratives i tècniques i auditories de qualitat que elaboren els serveis
tècnics de l’administració contractant. En cas que no es disposi de mitjans suficients,
es poden encarregar a altres administracions o a empreses especialitzades, que en
cap cas poden ser competidores del contractista.
Article 24. Incompliments

El plec o document que regeix la contractació ha de preveure que els incompliments de contracte vinculats a la qualitat de la prestació o al tracte amb les persones
usuàries comporten la imposició de penalitats greus.
Article 25. Causa específica de resolució

A més de les que estableix la normativa vigent en matèria de contractació pública, es pot establir, en el plec o document que regeix la contractació, com a causa
específica de resolució dels contractes regulats per aquesta llei, els resultats negatius
reiterats en les enquestes o auditories de satisfacció dels usuaris, d’acord amb el procediment de resolució legalment previst i prèvia audiència del contractista. El plec o
el document que regeix la contractació ha de concretar en cada cas quan s’entén que
s’ha produït un incompliment reiterat.
Article 26. Continuïtat del servei

26.1. Quan es produeixi un fet que impedeixi o dificulti la prestació en condicions
òptimes d’un servei qualificat com a servei públic o d’interès general, per tal d’assegurar-ne la continuïtat, el poder adjudicador pot instar la resolució del contracte,
d’acord amb el procediment previst a la normativa vigent en matèria de contractació
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pública i prèvia audiència al contractista, i assumir la prestació del servei per alguna
de les fórmules que s’estableixen en els apartats següents:
a) Gestió directa o gestió no contractual del servei.
b) Licitació i adjudicació d’un nou contracte pel procediment que correspongui
legalment.
26.2. En el supòsit previst en el punt b) de l’apartat anterior, en l’anunci de licitació s’ha de fer constar que existeix un procediment de resolució contractual i que
l’adjudicació està subjecta a la condició suspensiva per al cas que no prosperi l’acció de resolució del contracte inicial. No es podrà iniciar l’execució per part del nou
contractista fins la resolució definitiva del contracte anterior en via administrativa.
El contractista incurs en el procediment de resolució contractual per causa que li
sigui imputable no pot concórrer a la nova licitació.
En el plec o document que regeix la nova contractació es poden establir compensacions econòmiques per als contractistes en cas que es faci efectiva la condició
suspensiva a la què fa referència el paràgraf anterior.
26.3. Transitòriament, i fins que no es formalitzi la nova adjudicació prevista a
l’article 26.2, es pot contractar amb una altra empresa o entitat, sempre que es donin
totes les condicions següents:
a) Que es produeixi una situació d’emergència o risc social que impedeixi la
prestació del servei amb les condicions requerides.
b) Que no es modifiquin les condicions essencials del contracte ni el pressupost
base de licitació.
c) Que s’acrediti que l’empresa o entitat que assumirà la prestació de forma transitòria compleix els requisits de solvència i capacitat i no es troba incursa en cap
prohibició de contractar.
Aquest contracte transitori serà vigent, com a màxim, fins a un mes després de la
data en què s’acordi definitivament la resolució del contracte en via administrativa.
La resolució d’adjudicació del contracte transitori, degudament motivada, i el contracte formalitzat es publiquen íntegres a la Plataforma de serveis de contractació
pública de Catalunya.
26.4. En tots els supòsits esmentats, l’òrgan de contractació pot establir, en el
plec o document que regeix la contractació, l’obligació de subrogació total o parcial
de les persones adscrites a l’execució del contracte.
L’assumpció del servei per part de l’administració en aquestes circumstàncies en
cap cas pot comportar que aquest personal assoleixi la condició de personal al servei
de l’administració, ni donarà cap dret en relació amb l’ingrés a la funció pública com
a personal laboral, funcionari, estatutari o de qualsevol altra índole.
Capítol V. Disposicions especials
Secció 1a. Contractació de serveis sanitaris
Article 27. Prestacions sanitàries

27.1. Es regeixen per aquesta llei els contractes de serveis sanitaris que tinguin
per objecte prestacions de serveis sanitaris tals com:
a) Serveis de consultes externes
b) Serveis d’urgències
c) Serveis d’hospital de dia i d’hospitalització a domicili
d) Serveis de rehabilitació hospitalària i ambulatòria
e) Serveis de diàlisi hospitalària i ambulatòria
f) Tractaments de reproducció humana assistida
g) Serveis de litotrípsia
h) Serveis de medicina nuclear
i) Serveis de cirurgia major ambulatòria
j) Serveis d’atenció primària de salut
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k) Serveis d’atenció especialitzada d’àmbit comunitari
l) Serveis de centres de dia
m) Serveis d’atenció a les drogodependències
n) Serveis d’oxigenoteràpia
o) Serveis de salut laboral que comportin la intervenció de personal mèdic o
d’infermeria
p) Serveis dirigits a pacients sociosanitaris a través de dispositius específics
q) Serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva
r) Serveis de transport sanitari, inclosos els destinats a la cobertura d’esdeveniments, i el transport adaptat
s) Serveis de veterinària vinculats a la salut pública
t) Serveis municipals de salut
u) Altres serveis sanitaris de caràcter complementari
27.2. Les prestacions sanitàries esmentades es consideren prestacions principals
als efectes de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
27.3. Els contractes que se subscriguin per a la prestació de serveis sanitaris han
de garantir que es presten de manera gratuïta i en condicions d’igualtat per a totes
les persones usuàries.
27.4. Excepcionalment, les prestacions de serveis d’internament i d’àmbit comunitari definides a la normativa sobre fórmules de gestió de l’assistència sanitària es
poden contractar de conformitat amb aquesta llei, previ informe de la unitat proposant respecte de les necessitats concretes i conjunturals a satisfer, per tal de garantir
el correcte funcionament del sistema i la qualitat de la prestació als ciutadans.
Article 28. Requisits específics de solvència en els contractes de
serveis sanitaris

En les licitacions dels serveis sanitaris de l’article anterior s’ha d’exigir una qualificació subjectiva especial que acrediti l’experiència, la qualitat i la disponibilitat
de mitjans adequats per a complir amb la prestació de conformitat amb el que preveu aquesta llei. Per a poder participar en les licitacions, els interessats han de reunir
els requisits següents:
1. Pel que fa a la solvència econòmica i financera, una quantia referida al volum
de negocis en l’àmbit de les activitats corresponents a l’objecte del contracte, en
relació amb els darrers tres exercicis disponibles en funció de la data de creació o
d’inici de les activitats econòmiques dels licitadors, a determinar en cada cas en el
plec o document que regeix la contractació, i que en cap cas pot ser inferior al 75%
de l’anualitat mitjana del valor estimat del contracte o lot al qual es concorre.
2. Pel que fa a la solvència tècnica o professional:
a) Els requisits tècnics d’acreditació o estàndards de qualitat que es determinin
reglamentàriament o en el plec o document que regeix la contractació.
b) L’experiència prèvia en la gestió dels serveis objecte del contracte a determinar en cada cas en el plec o document que regeixi la contractació. En qualsevol cas,
l’experiència mai no pot ser inferior a tres anys i amb un import anual no inferior
al 60% de l’anualitat mitjana del valor estimat del contracte o del lot al qual es concorre.
c) La disposició d’un equip humà professional especialitzat en matèria de gestió
dels serveis licitats.
Article 29. Criteris específics de valoració en els contractes de serveis
sanitaris

29.1. En els contractes de serveis sanitaris s’exigeix i valora, en tot cas, disposar
d’un pla de gestió en què, més enllà dels requisits mínims establerts en el plec o document que regeix la contractació, es tinguin en compte elements com: la determinació d’objectius assistencials; els mitjans de control i garantia de la qualitat; els instruments per a afavorir l’accessibilitat i la resolució dels serveis; els mecanismes per
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a possibilitar la participació dels professionals en la gestió; les estratègies de millora
de la gestió i prestació dels serveis; les polítiques de coordinació i potenciació del treball en xarxa amb altres dispositius assistencials; els plans per a millorar la resposta
a la demanda no urgent de serveis i resoldre situacions d’increment de la demanda i
l’atenció domiciliària; els programes d’atenció a col·lectius socialment vulnerables, els
programes de promoció de la salut, els programes docents i els programes de recerca,
i la implicació i la corresponsabilització dels usuaris, així com les solucions d’innovació que aportin més valor afegit al servei, elements tots aquests en relació amb els
serveis objecte del contracte.
29.2. Es té en compte, com a criteri d’adjudicació per a determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa, el valor afegit més gran de l’oferta des de la perspectiva de qualitat i de garantia de continuïtat, accessibilitat, assequibilitat, disponibilitat
i exhaustivitat dels serveis.
29.3. El preu, com a criteri d’adjudicació, no pot superar el 30% del total de la
puntuació en la ponderació.
29.4. Com a criteri de qualitat en la prestació dels serveis, es pot valorar el grau
d’adequació dels mitjans personals adscrits al contracte, que ha de tenir en compte
la idoneïtat dels professionals directius i del personal en atenció a la seva titulació,
especialització i experiència, i als programes de formació i control de qualitat.
Article 30. Condicions d’execució en els contractes de serveis sanitaris

En el plec o document que regeix la contractació de serveis sanitaris s’han d’incloure les condicions d’execució següents, que, si escau, es poden considerar obligacions essencials o condicions especials d’execució:
a) El compliment del pla de gestió del servei.
b) L’adequació dels mitjans personals adscrits al contracte pel que fa a la idoneïtat dels professionals directius i del personal en atenció a la seva titulació i especialització, i als programes de formació i control de qualitat.
c) La reinversió d’un percentatge mínim dels beneficis en la millora de la gestió
i de la qualitat dels serveis objecte del contracte o la distribució de beneficis d’acord
amb criteris de participació.
Secció 2a. Contractació de serveis socials, d’ocupació i comunitaris
Article 31. Prestacions de caràcter social i comunitari

31.1. Es regeixen per aquesta llei els contractes de serveis socials, d’ocupació i
comunitaris que es defineixen als apartats següents:
31.1.1. Els serveis de rehabilitació i de reinserció en l’àmbit de l’execució penal
per a la jurisdicció d’adults i menors, així com els serveis de justícia restaurativa i
atenció a les víctimes que no formin part de la cartera de serveis socials.
31.1.2. Els serveis de benestar social i de serveis socials, incloses les prestacions
accessòries i les integrades al servei; els serveis de lleure; els serveis d’acompanyament, i els serveis d’assessorament i d’orientació, així com d’altres serveis que requereixin un tracte directe de persona a persona. S’exclouen de forma expressa els
serveis de consergeria i administratius.
31.1.3. Els serveis comunitaris destinats a gent gran, infants i joves, interns de
centres penitenciaris i centres de menors, col·lectius desafavorits o amb necessitats
especials, i els que es portin a terme en equipaments de la xarxa pública destinats a
prestar serveis a la comunitat.
31.1.4. Els serveis d’ajuda a domicili i serveis de centres oberts.
31.1.5. Els serveis de monitors, o d’atenció especial i acompanyament per a alumnes de l’ensenyament obligatori amb necessitats educatives especials o en situació
de risc d’exclusió, i els serveis de suport o formació permanent al personal docent
destinat a aquest alumnat.
31.1.6. Els serveis de gestió de llars d’infants.
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31.1.7. La gestió d’equipaments de la xarxa pública amb funcions de servei a la
comunitat.
31.1.8. Els serveis d’ocupació.
31.1.9. Els serveis i les activitats de lleure educatiu que van més enllà de l’horari
lectiu, com ara les acollides que es fan abans de l’horari lectiu, el temps educatiu del
migdia i les extraescolars.
31.1.10. Qualsevol altra prestació de caràcter social o comunitària que estigui inclosa en algun dels codis CPV de l’annex I d’aquesta llei.
31.2. Les prestacions socials i comunitàries esmentades es consideren prestacions principals als efectes de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
Article 32. Condicions d’execució i criteris de valoració en relació amb
l’accessibilitat dels serveis

32.1. Per tal de garantir el principi d’accessibilitat universal, en els contractes de
serveis socials i comunitaris es poden establir com a condicions especials d’execució les següents:
a) Obligacions vinculades a l’accessibilitat dels serveis per a persones amb capacitat de mobilitat reduïda o amb dificultats especials.
b) Obligacions de prestació del servei en un radi geogràfic concret i amb facilitats d’accés mitjançant transport públic.
32.2. Es poden incloure com a criteris de valoració les millores o propostes en
relació amb les condicions especials esmentades.
Article 33. Condicions d’execució i criteris de valoració en relació amb
la qualitat dels serveis socials i comunitaris

33.1. Com a forma d’assegurar la qualitat dels serveis socials i comunitaris, es
pot exigir que l’empresa o entitat acrediti una determinada qualificació o experiència, directament vinculada a l’objecte del contracte, respecte de les persones adscrites a l’execució del contracte. Es pot exigir també que el contractista comuniqui
qualsevol canvi en el personal adscrit a l’execució del contracte i que acrediti que el
nou personal té com a mínim la mateixa experiència i titulació que l’anterior.
33.2. En aquells serveis que requereixin una atenció especial a les persones, es
pot tenir en compte la capacitat i experiència dels equips professionals en l’atenció
integral a les persones, o valorar les propostes innovadores en aquest àmbit.
33.3. Es poden incloure com a criteris de valoració les propostes de millora en
relació amb la qualificació o experiència de les persones adscrites a l’execució del
contracte, així com aquells aspectes que puguin validar-ne la implicació o motivació en relació amb les necessitats dels usuaris especialment sensibles o desafavorits.
Així mateix, es pot tenir en compte la formació i/o experiència professional en la
incorporació de la perspectiva de gènere en la intervenció social.
Article 34. Requisits específics de capacitat i solvència tècnica en els
contractes de formació per a l’ocupació

En els contractes de formació per a l’ocupació, es podrà exigir algun dels requisits de capacitat i solvència tècnica següents:
a) La inscripció en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, en l’especialitat i família corresponent.
b) La certificació de l’organisme que correspongui que acrediti que l’entitat o empresa pot impartir formacions conduents a titulacions oficials.
c) Que l’àmbit d’activitat del contractista en el sector productiu estigui directament relacionat amb l’àmbit d’activitat de la formació objecte del contracte.
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Secció 3a. Contractació de prestacions accessòries
Article 35. Prestacions accessòries

Es regeixen per aquesta llei els contractes del sector públic que tinguin per objecte alguna de les prestacions accessòries als serveis definits en els articles 27 i 31,
que s’expressen en els apartats següents:
a) Els serveis de restauració, cafeteria, menjador i subministraments de menjar
i menús accessoris o integrats als serveis principals i els de menjador escolar. S’exclouen els serveis de màquines expenedores, així com els serveis de menjador exclusivament per al personal.
b) Els serveis d’allotjament accessoris o integrats als serveis socials, de reinserció o sociosanitaris i els derivats de situacions d’emergència o necessitat per a la
població.
c) Els serveis esportius no federats i complementaris a activitats escolars, d’integració social, dirigits a la gent gran o vinculats a la salut pública.
d) Els serveis de transport escolar.
e) Qualsevol altre objecte contractual que pugui incloure’s en la definició d’algun
dels objectes contractuals de l’annex I i comporti la prestació d’un servei directe a
la persona.
Article 36. Contractes de restauració i allotjament

36.1. En els contractes de serveis accessoris de restauració pública col·lectiva
de centres d’ensenyament, centres hospitalaris i residències de gent gran, s’ha d’incloure, com a condició especial d’execució, l’obligació del contractista de servir un
percentatge mínim de productes frescos, productes procedents de la venda de proximitat, productes de temporada, productes de qualitat diferenciada, productes de la
producció agrària ecològica o productes de la producció integrada, d’acord amb les
definicions establertes en la normativa sectorial. Així mateix, també s’ha d’incloure
com a condició especial d’execució, l’obligació del contractista de dissenyar els menús d’acord amb la dieta mediterrània.
36.2. Es poden incloure com a criteris de valoració les millores o propostes en
relació amb les condicions especials esmentades.
36.3. En la resta de contractes de serveis accessoris de restauració de l’apartat a)
de l’article 35, i d’allotjament que comportin servei de restauració de l’apartat b) del
mateix article, s’ha d’establir algun criteri d’adjudicació vinculat amb l’alimentació
en els termes expressats a l’apartat 1 d’aquest article.
Article 37. Contractes de prestació de serveis esportius

37.1. En els contractes de prestació de serveis esportius, les entitats o empreses
contractistes han d’acreditar, com a requisit de solvència, l’especialització o experiència en activitats escolars, d’integració social, de gent gran, de discapacitats o
amb vinculació a la salut pública, segons l’objecte i finalitat del contracte.
37.2. Aquests contractes es poden acollir a la reserva que estableix l’article 38.
Capítol VI. Contractes reservats
Article 38. Reserves a determinades entitats

38.1. Es pot reservar la participació en la licitació per a determinats serveis o
prestacions que estiguin inclosos en algun dels codis CPV de l’annex II, en els
termes que s’estableix en els apartats següents i la disposició addicional segona
d’aquesta llei, a entitats i/o empreses, amb independència de la seva forma jurídica,
que acreditin tots els requisits següents:
a) Que, d’acord amb els seus estatuts o document fundacional, la seva finalitat sigui la prestació de serveis, els quals han d’estar identificats i directament relacionats
amb la tipologia de servei objecte de la reserva.
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b) Que, en cas que es generin beneficis, aquests s’han de reinvertir en la mateixa
entitat o destinar-se a objectius vinculats amb la seva finalitat social, i que si es distribueixen, la distribució sigui en tot cas d’acord amb consideracions de participació.
c) Que les estructures de direcció o propietat es basin en la propietat dels empleats, en principis de participació o exigeixin la participació activa dels empleats,
usuaris o les parts interessades.
38.2. El Govern, o l’òrgan de govern de les entitats locals, determinarà el règim
de la reserva i definirà els objectes contractuals i/o el percentatge a reservar durant
un període no superior a tres anualitats.
38.3. Els contractes que es licitin d’acord amb aquest article han de complir les
condicions següents:
a) La solvència tècnica referent als mitjans personals no es pot acreditar per mitjans aliens.
b) En l’anunci de licitació cal fer referència expressa a l’article 77 de la Directiva
2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
c) La durada màxima d’aquests contractes no podrà ser superior a tres anys.
38.4. Per tal de preservar la concurrència, les entitats i/o empreses adjudicatàries
de contractes de serveis a les persones en virtut de la reserva prevista en aquest article no poden haver estat adjudicatàries d’una mateixa prestació o servei pel mateix
poder adjudicador durant els tres anys consecutius anteriors a la licitació.
Disposicions addicionals
Primera. Serveis sanitaris

La determinació concreta de les tipologies i els supòsits de prestació de serveis
sanitaris que es poden gestionar a través dels contractes públics regulats en aquesta
llei és la que s’estableixi a la normativa sectorial vigent.
Segona. Entitats beneficiàries de la reserva de l’article 38

En el moment en què s’aprovi la normativa catalana reguladora d’empreses socials, la descripció del tipus d’entitats que poden ser beneficiàries de la reserva de
l’article 38 es remetrà a la definició que s’hi estableixi. Així mateix, podrà establir
com a criteri de solvència específic de l’article 5, puntuable en el sistema de selecció
prèvia de licitadors i per als contractes de serveis socials i comunitaris, la qualificació o segell d’empresa social d’atenció a les persones, en els termes que es reguli en
la normativa esmentada.
Tercera. Determinació del règim de la reserva

S’autoritza el Govern a adoptar els acords necessaris per a la determinació del
règim de la reserva de contractes prevista a l’article 38 de la Llei.
Disposició transitòria

Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei
es regiran per la normativa anterior. A aquests efectes, s’entendrà que els expedients
de contractació han estat iniciats si s’hagués publicat la corresponent convocatòria
del procediment d’adjudicació del contracte.
Els contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei es
regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació,
durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.
Disposició derogatòria

Es deroguen els apartats a) i b) de l’article 1 i el títol 2 del Decret 118/2014, de 5
d’agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei
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Català de la Salut, en tot allò que fa referència al procediment de contractació de
proveïdors de serveis sanitaris.
Disposicions finals
Primera. Règim jurídic general

En tot allò que no estigui regulat en aquesta llei, els contractes de serveis a les
persones es regeixen pel que disposa la normativa vigent en matèria de contractació
pública.
Segona. Aplicació supletòria

En la tramitació de les licitacions s’aplica de forma supletòria el que estableix la
normativa vigent en matèria de contractació pública per al procediment obert o restringit, així com les mesures de gestió eficient en la tramitació regulades pel Decret
llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, o
norma que el substitueixi.
Tercera. Desplegament reglamentari

Es faculta al Govern i, en allò que els correspongui, a les persones titulars dels
departaments competents per raó de la matèria per a fer el desplegament reglamentari d’aquesta llei.
Quarta. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor transcorreguts 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex I1. Codis CPV

Serveis socials i de salut i serveis connexos
75200000-8 Prestació de serveis per a la comunitat
75231200-6 Serveis relacionats amb l’empresonament i la rehabilitació de delinqüents
75231240-8 Serveis de reinserció
79611000-0 Serveis de cerca de feina
79622000-0 Serveis de subministrament de personal domèstic
79624000-4 Serveis de subministrament de personal d’infermeria
79625000-1 Serveis de subministrament de personal mèdic
85000000-9 Serveis de salut i assistència social
85100000-0 Serveis de salut
85110000-3 Serveis hospitalaris i serveis connexos
85111000-0 Serveis hospitalaris
85111100-1 Serveis hospitalaris de cirurgia
85111200-2 Serveis hospitalaris de medicina
85111300-3 Serveis hospitalaris de ginecologia
85111310-6 Serveis de fertilització in vitro
85111320-9 Serveis hospitalaris d’obstetrícia
85111400-4 Serveis hospitalaris de rehabilitació
85111500-5 Serveis hospitalaris de psiquiatria
85111600-6 Serveis ortòtics
85111700-7 Serveis d’oxigenoteràpia
85111800-8 Serveis de patologia
1. Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament
(CE) núm. 2195/2002, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari comú de contractes
públics (CPV), i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV.
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85111810-1 Serveis d’anàlisis de sang
85111820-4 Serveis d’anàlisis bacteriològiques
85111900-9 Serveis de diàlisis a l’hospital
85112000-7 Serveis d’assistència hospitalària
85112200-9 Serveis d’ambulatori
85120000-6 Serveis d’exercici de la medicina i serveis connexos
85121000-3 Serveis d’exercici de la medicina
85121100-4 Serveis de metges de medicina general
85121200-5 Serveis de metges especialistes
85121210-8 Serveis ginecològics o obstètrics
85121220-1 Serveis nefrològics o neurològics
85121230-4 Serveis cardiològics o de pneumologia
85121231-1 Serveis cardiològics
85121232-8 Serveis de pneumologia
85121240-7 Serveis d’otorrinolaringologia o radiologia
85121250-0 Serveis gastroenterològics i geriàtrics
85121251-7 Serveis gastroenterològics
85121252-4 Serveis geriàtrics
85121270-6 Serveis psiquiàtrics o psicològics
85121271-3 Serveis a domicili per a persones amb trastorns psicològics
85121280-9 Serveis oftalmològics, dermatològics o ortopèdics
85121281-6 Serveis oftalmològics
85121282-3 Serveis dermatològics
85121283-0 Serveis ortopèdics
85121290-2 Serveis pediàtrics o urològics
85121291-9 Serveis pediàtrics
85121292-6 Serveis urològics
85121300-6 Serveis de cirurgians especialistes
85130000-9 Serveis d’odontologia i serveis connexos
85131000-6 Serveis d’odontologia
85131100-7 Serveis d’ortodòncia
85131110-0 Serveis quirúrgics d’ortodòncia
85140000-2 Serveis varis de salut
85141000-9 Serveis prestats per personal mèdic
85141100-0 Serveis prestats per llevadores
85141200-1 Serveis prestats per infermers
85141210-4 Serveis de tractament mèdic a domicili
85141211-1 Serveis de tractament mèdic de diàlisi a domicili
85141220-7 Serveis d’assessorament prestats per personal d’infermeria
85142000-6 Serveis paramèdics
85142100-7 Serveis fisioterapèutics
85142200-8 Serveis homeopàtics
85142300-9 Serveis d’higiene
85142400-0 Lliurament a domicili de productes per a incontinents
85143000-3 Serveis d’ambulància
85144000-0 Serveis d’institucions residencials de salut
85144100-1 Serveis de cures d’infermeria de residències
85145000-7 Serveis prestats per laboratoris mèdics
85146000-4 Serveis prestats per bancs de sang
85146100-5 Serveis prestats per bancs d’esperma
85146200-6 Serveis prestats per bancs d’òrgans per a transplantament
85148000-8 Serveis d’anàlisis mèdiques
85149000-5 Serveis farmacèutics
85150000-5 Serveis d’imatgeria
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85160000-8 Serveis òptics
85170000-1 Serveis d’acupuntura i quiropràctica
85171000-8 Serveis d’acupuntura
85172000-5 Serveis de quiropràctica
85200000-1 Serveis de veterinària
85210000-3 Guarderies per a animals de companyia
85300000-2 Serveis d’assistència social i serveis connexos
85310000-5 Serveis d’assistència social
85311000-2 Serveis d’assistència social amb allotjament
85311100-3 Serveis de benestar social proporcionats a gent gran
85311200-4 Serveis de benestar social proporcionats a minusvàlids
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a infants i joves
85312000-9 Serveis d’assistència social sense allotjament
85312100-0 Serveis de centres de dia
85312110-3 Serveis de cura diürna per a infants
85312120-6 Serveis de cura diürna per a infants i joves discapacitats
85312200-1 Repartiment a domicili d’aliments
85312300-2 Serveis d’orientació i assessorament
85312310-5 Serveis d’orientació
85312320-8 Serveis d’assessorament
85312330-1 Serveis de planificació familiar
85312400-3 Serveis de benestar social no prestats per institucions residencials
85312500-4 Serveis de rehabilitació
85312510-7 Serveis de rehabilitació professional
85320000-8 Serveis socials
85323000-9 Servei municipal de salut
98133100-5 Serveis per a la millora cívica i de suport als serveis per a la comunitat
98133000-4 Serveis prestats per associacions de caràcter social
98200000-5 Serveis d’assessorament sobre igualtat d’oportunitats
98500000-8 Cases particulars amb persones empleades
98513000-2 Serveis de mà d’obra per a particulars
98513100-3 Serveis de personal d’agència per a particulars
98513300-5 Personal temporal per a particulars
98513310-8 Serveis d’ajut en tasques domèstiques
98514000-9 Serveis domèstics
Serveis educatius i de formació
80110000-8 Serveis d’ensenyament preescolar
80340000-9 Serveis d’educació especial
80410000-1 Serveis escolars diversos
80400000-8 Serveis d’ensenyament per a adults i altres serveis d’ensenyament
Altres serveis comunitaris, socials i personals, inclosos els serveis prestats per sindicats, organitzacions polítiques, associacions juvenils i altres serveis prestats per
associacions
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals
Serveis religiosos
98131000-0 Serveis religiosos
Serveis d’hostaleria i restaurant
55100000-1 Serveis d’hostaleria
55200000-2 Zones d’acampada i altres allotjaments no hostalers
55210000-5 Serveis d’albergs juvenils
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55220000-8 Serveis per a acampada
55221000-5 Serveis per a acampada amb caravana
55240000-4 Serveis de centres de vacances i llars de vacances
55241000-1 Serveis de centres de vacances
55242000-8 Serveis de llars de vacances
55243000-5 Serveis de colònies de vacances per a infants
55250000-7 Serveis d’arrendament d’allotjament moblat de curta durada
55270000-3 Serveis prestats per establiments d’allotjament que ofereixen llit i
esmorzar
55300000-3 Serveis de restaurant i de subministrament de menjars
55310000-6 Serveis de cambrers de restaurant
55311000-3 Serveis de cambrers de restaurant per a clientela restringida
55312000-0 Serveis de cambrers de restaurant per a clientela en general
55320000-9 Serveis de subministrament de menjars
55321000-6 Serveis de preparació de menjars
55322000-3 Serveis d’elaboració de menjars
55330000-2 Serveis de cafeteria
55400000-4 Serveis de subministrament de begudes
55410000-7 Serveis de gestió de bars
55521000-8 Serveis de subministrament de menjars per a llars
55521100-9 Serveis de lliurament de menjars a domicili
55521200-0 Serveis de lliurament de menjars
55520000-1 Serveis de subministrament de menjars des de l’exterior
55524000-9 Serveis de subministrament de menjars per a escoles
55510000-8 Serveis de cantina
55511000-5 Serveis de cantina i altres serveis de cafeteria per a clientela restringida
55512000-2 Serveis de gestió de cantina
55523100-3 Serveis de menjars per a escoles
Prestació de serveis per a la comunitat
75200000-8 Prestació de serveis per a la comunitat
Altres serveis
79622000-0 Serveis de subministrament de personal domèstic
79624000-4 Serveis de subministrament de personal d’infermeria
79625000-1 Serveis de subministrament de personal mèdic
80110000-8 Serveis d’ensenyament preescolar
80590000-6 Serveis de tutoria
85000000-9 Serveis de salut i assistència social
92600000-8 Serveis esportius
98133000-4 Serveis prestats per associacions de caràcter social
98133110-8 Altres serveis comunitaris, socials i personals, inclosos els serveis
prestats per sindicats, organitzacions polítiques, associacions juvenils i altres serveis
prestats per associacions
Annex II2 . Codis CPV dels contractes reservats

79622000-0 Serveis de subministrament de personal domèstic
79624000-4 Serveis de subministrament de personal d’infermeria
79625000-1 Serveis de subministrament de personal mèdic
80110000-8 Serveis d’ensenyament preescolar
80430000-7 Serveis d’ensenyament universitari per a adults
80590000-6 Serveis de tutoria
2. ANNEX XIV, serveis previstos en l’article 77 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
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85000000-9 Serveis de salut i assistència social
85100000-0 Serveis de salut
85110000-3 Serveis hospitalaris i serveis connexos
85111000-0 Serveis hospitalaris
85111100-1 Serveis hospitalaris de cirurgia
85111200-2 Serveis hospitalaris de medicina
85111300-3 Serveis hospitalaris de ginecologia
85111310-6 Serveis de fertilització in vitro
85111320-9 Serveis hospitalaris d’obstetrícia
85111400-4 Serveis hospitalaris de rehabilitació
85111500-5 Serveis hospitalaris de psiquiatria
85111600-6 Serveis ortòtics
85111700-7 Serveis d’oxigenoteràpia
85112100-8 Serveis relacionats amb roba de llit per a hospitals
85112200-9 Serveis d’ambulatori
85120000-6 Serveis d’exercici de la medicina i serveis connexos
85121000-3 Serveis d’exercici de la medicina
85121100-4 Serveis de metges de medicina general
85121200-5 Serveis de metges especialistes
85121210-8 Serveis ginecològics o obstètrics
85121220-1 Serveis nefrològics o neurològics
85121230-4 Serveis cardiològics o de pneumologia
85121231-1 Serveis cardiològics
85121232-8 Serveis de pneumologia
85121240-7 Serveis d’otorrinolaringologia o audiologia
85121250-0 Serveis gastroenterològics i geriàtrics
85121251-7 Serveis gastroenterològics
85121252-4 Serveis geriàtrics
85121270-6 Serveis psiquiàtrics o psicològics
85121271-3 Serveis a domicili per a persones amb trastorns psicològics
85121280-9 Serveis oftalmològics, dermatològics o ortopèdics
85121281-6 Serveis oftalmològics
85121282-3 Serveis dermatològics
85121283-0 Serveis ortopèdics
85121290-2 Serveis pediàtrics o urològics
85121291-9 Serveis pediàtrics
85121292-6 Serveis urològics
85121300-6 Serveis de cirurgians especialistes
85130000-9 Serveis d’odontologia i serveis connexos
85131000-6 Serveis d’odontologia
85131100-7 Serveis d’ortodòncia
85131110-0 Serveis quirúrgics d’ortodòncia
85140000-2 Serveis varis de salut
85141000-9 Serveis prestats per personal mèdic
85141100-0 Serveis prestats per llevadores
85141200-1 Serveis prestats per infermers
85141210-4 Serveis de tractament mèdic a domicili
85141211-1 Serveis de tractament mèdic de diàlisi a domicili
85141220-7 Serveis d’assessorament prestats per personal d’infermeria
85142000-6 Serveis paramèdics
85142100-7 Serveis fisioterapèutics
85142200-8 Serveis homeopàtics
85142300-9 Serveis d’higiene
85142400-0 Entrega a domicili de productes per a incontinents
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85143000-3 Serveis d’ambulància
85144000-0 Serveis d’institucions residencials de salut
85144100-1 Serveis de cures d’infermeria de residències
85145000-7 Serveis prestats per laboratoris mèdics
85146000-4 Serveis prestats per bancs de sang
85146100-5 Serveis prestats per bancs d’esperma
85146200-6 Serveis prestats per bancs d’òrgans per a transplantament
85148000-8 Serveis d’anàlisi mèdic
85149000-5 Serveis farmacèutics
85150000-5 Serveis d’imatgeria
85160000-8 Serveis òptics
85170000-1 Serveis d’acupuntura i quiropràctica
85171000-8 Serveis d’acupuntura
85172000-5 Serveis de quiropràctica
85300000-2 Serveis d’assistència social i serveis connexos
85310000-5 Serveis d’assistència social
85311000-2 Serveis d’assistència social amb allotjament
85311100-3 Serveis de benestar social proporcionats a gent gran
85311200-4 Serveis de benestar social proporcionats a minusvàlids
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a infants i joves
85312000-9 Serveis d’assistència social sense allotjament
85312100-0 Serveis de centres de dia
85312110-3 Serveis de cures de dia per a infants
85312120-6 Serveis de cures de dia per a infants i joves discapacitats
85312200-1 Repartiment a domicili d’aliments
85312300-2 Serveis d’orientació i assessorament
85312310-5 Serveis d’orientació
85312320-8 Serveis d’assessorament
85312330-1 Serveis de planificació familiar
85312400-3 Serveis de benestar social no prestats per institucions residencials
85312500-4 Serveis de rehabilitació
85312510-7 Serveis de rehabilitació professional
85320000-8 Serveis socials
85322000-2 Programa d’acció municipal
85323000-9 Servei municipal de salut
92600000-7 Serveis esportius
98133000-4 Serveis prestats per associacions de caràcter social
98133110-8 Serveis proporcionats per associacions juvenils

Annex III. Anuncis dels contractes de serveis

A. Informació que ha de constar en els anuncis d’informació prèvia per a la contractació pública de serveis a les persones
1. Nom, adreça, inclòs codi NUTS, adreça electrònica i d’internet del poder adjudicador.
2. Breu descripció del contracte que es tracti, inclosos el valor estimat total del
contracte i els números de referència de la nomenclatura CPV.
3. En la mesura en què ja es coneguin:
a) codi NUTS de l’emplaçament principal de les obres, en el cas de les obres, o
codi NUTS del lloc principal del lliurament o d’execució en el cas dels subministraments i els serveis;
b) calendari de lliurament dels béns, de realització de les obres o de la prestació
dels serveis i durada del contracte;
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c) condicions per a la participació, i en concret:
– si escau, indicació de si el contracte públic està restringit a tallers protegits o si
es preveu que sigui executat únicament en el marc de programes d’ocupació protegida;
– si escau, indicació si, d’acord amb disposicions legals, reglamentàries o administratives, es reserva la prestació del servei a una determinada professió;
d) breu descripció de les característiques principals del procediment d’adjudicació que s’aplicarà.
4. Esment que els operadors econòmics interessats hauran de comunicar al poder adjudicador el seu interès pel contracte o els contractes, i data límit de recepció
de manifestacions d’interès i lloc on s’hauran de trametre les manifestacions d’interès.
B. Informació que ha de constar en els anuncis de licitació per a la contractació
pública de serveis a les persones
1. Nom, adreça, inclòs codi NUTS, adreça electrònica i d’internet del poder adjudicador.
2. Codi NUTS de l’emplaçament de les obres, en el cas de contractes d’obres, o
codi NUTS del lloc principal del lliurament o d’execució, en els contractes de subministrament o de serveis.
3. Breu descripció del contracte que es tracti, inclosos els números de referència
a la nomenclatura CPV.
4. Condicions per a la participació, i, en concret:
– si escau, indicació de si el contracte públic està restringit a tallers protegits o si
es preveu que sigui executat únicament en el marc de programes d’ocupació protegida.
– si escau, indicació si, d’acord amb disposicions legals, reglamentàries o administratives, es reserva la prestació del servei a una determinada professió.
5. Termini o terminis per a posar-se en contacte amb el poder adjudicador, amb
vistes a participar.
6. Breu descripció de les característiques principals del procediment d’adjudicació que s’aplicarà.
C. Informació que ha de constar en els anuncis d’adjudicació dels contractes de
serveis a les persones
1. Nom, adreça, inclòs codi NUTS, adreça electrònica i d’internet del poder adjudicador.
2. Breu descripció del contracte que es tracti, inclosos el número o els números
de referència de la nomenclatura CPV.
3. Codi NUTS de l’emplaçament de les obres, en el cas de contractes d’obres, o
codi NUTS del lloc principal del lliurament o d’execució, en els contractes de subministrament o de serveis.
4. Nombre d’ofertes rebudes.
5. Preu o gamma de preus (mínim/màxim) pagats.
6. Per a cada adjudicació, nom i adreça, inclòs codi NUTS, adreça electrònica i
d’internet de l’operador o dels operadors econòmics adjudicataris.
7. Si escau, altres informacions.
Annex IV. Anuncis dels contractes de concessió de serveis

A) Informació que ha de constar en els anuncis d’informació prèvia de concessions
de serveis a les persones
1. Nom, adreça, inclòs codi NUTS, adreça electrònica i d’internet del poder adjudicador, número de telèfon i de fax. Si escau, adreça electrònica o d’internet on
estiguin disponibles les especificacions i possibles documents addicionals. En cas de
ser diferent, del servei on es pugui obtenir informació complementària.
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2. Tipologia de poder adjudicador o entitat adjudicadora i principal activitat desenvolupada.
3. Codis CPV. Quan la concessió estigui dividida en lots, aquesta informació serà
per a cada lot.
4. Codi NUTS de l’emplaçament principal de realització o prestació de les concessions de serveis.
5. Descripció dels serveis, ordre indicatiu de magnitud o valor.
6. Condicions de participació.
7. Si escau, termini o terminis per a posar-se en contacte amb el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora, per tal de participar.
8. Si escau, descripció breu de les principals característiques del procediment
d’adjudicació.
B) Informació que ha de constar en els anuncis de licitació de concessions de serveis a les persones
1. Nom, adreça, inclòs codi NUTS, adreça electrònica i d’internet del poder adjudicador.
2. Codi NUTS de l’emplaçament de les obres, en el cas de contractes d’obres, o
codi NUTS del lloc principal del lliurament o d’execució, en els contractes de subministrament o de serveis.
3. Breu descripció del contracte que es tracti, inclosos els números de referència
a la nomenclatura CPV.
4. Condicions per a la participació, i, en concret:
– si escau, indicació de si el contracte públic està restringit a tallers protegits o si
es preveu que sigui executat únicament en el marc de programes d’ocupació protegida.
– si escau, indicació si, d’acord amb disposicions legals, reglamentàries o administratives, es reserva la prestació del servei a una determinada professió.
5. Termini o terminis per a posar-se en contacte amb el poder adjudicador, amb
vistes a participar.
6. Breu descripció de les característiques principals del procediment d’adjudicació que s’aplicarà.
C) Informació que ha de constar en els anuncis d’adjudicació de concessions de
serveis a les persones
1. Nom, adreça, inclòs codi NUTS, adreça electrònica i d’internet del poder adjudicador, número de telèfon i de fax. Si escau, adreça electrònica o d’internet on
estiguin disponibles les especificacions i possibles documents addicionals. En cas de
ser diferent, del servei on es pugui obtenir informació complementària.
2. Tipologia de poder adjudicador o entitat adjudicadora i principal activitat desenvolupada.
3. Codis CPV. Quan la concessió estigui dividida en lots, aquesta informació serà
per a cada lot.
4. Indicació resumida de l’objecte de la concessió.
5. Nombre d’ofertes rebudes.
6. Valor de l’oferta adjudicada, inclosos honoraris i preus.
7. Nom i adreça, inclòs codi NUTS, adreça electrònica i d’internet del licitador
o licitadors seleccionats.
8. Si escau, altres informacions.
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Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de llei de contractes de serveis a les persones rubricada pel vicepresident
2. Informe del secretari general
3. Nota de la DG Contractació Pública en relació amb l’error material
4. Informe de l’Assessoria Jurídica
5. Certificat del Consell Tècnic
La resta de documentació del Projecte de llei és la que consta a l’expedient de
l’anterior legislatura núm. 200-00026/11.
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
TEXT PRESENTAT
Reg. 11385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de juliol de 2018, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Salut, s’aprova la iniciativa SIG18SLT0632
Avantprojecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i s’autoritza la consellera perquè el presenti al Parlament.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 19 de juliol de 2018.
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Exposició de motius

L’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a
la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la competència
exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l’articulació territorial; així com sobre les diverses modalitats organitzatives
i instrumentals per a l’actuació administrativa.
D’altra banda, d’acord amb l’article 162.3 b) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat té la competència compartida en matèria d’ordenació, planificació, determinació, regulació i execució de les mesures i les actuacions destinades a
preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut
laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària,
la sanitat ambiental i la vigilància epidemiològica.
La Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, va completar la integració i
la reforma dels serveis de salut pública a Catalunya i va configurar un nou marc organitzatiu de la salut pública per tal de garantir el màxim grau de vigilància de la
salut, de promoció de la salut individual i col·lectiva, de prevenció de la malaltia i la
protecció de la salut; tot impulsant la coordinació i la col·laboració dels organismes
i les administracions públiques implicades.
Aquesta Llei preconitzava que la integració dels diferents serveis de salut pública
es fes dins d’organitzacions executives, àgils i flexibles amb capacitat per a mobilitzar la cooperació intersectorial i interadministrativa i alhora fomentar al màxim les
aliances comunitàries.
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Per aquest motiu es va optar pel model d’agència –l’anomenada Agència de Salut
Pública de Catalunya (ASPCAT)–, dotada de personalitat jurídica pròpia, autonomia de gestió i amb una cartera de serveis clarament definida.
Un altre element bàsic configurat a la precitada llei, va ser la desconcentració de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya per mitjà de la seva estructura regional i
territorial, amb l’objectiu de garantir l’equitat en la gestió dels riscos per a la salut,
amb una atenció especial al territori i a l’àmbit local. Aquest nivell regional tenia
com a objectiu garantir l’enllaç de l’estructura central i els equips territorials de salut pública, essent alhora un facilitador i coordinador a nivell territorial.
Tanmateix, mitjançant la Llei 2/2014, 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es va extingir, amb efectes de l’1 de febrer
de 2014, la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i es va
atribuir a l’estructura del departament competent en matèria de salut els objectius
i les funcions assignades a l’ens suprimit, tot preveient la integració en l’estructura departamental del personal, del patrimoni i del pressupost de l’ens extingit. En
conseqüència es derogà tota la regulació de la Llei concernent les característiques
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a ens (naturalesa jurídica, objecte,
funcions, formes de gestió, estructura orgànica i territorial, règim jurídic, recursos
humans, règim econòmic patrimoni i comptabilitat).
Durant aquests darrers anys, d’ençà de la modificació parcial de la Llei de salut
pública, s’han produït diverses crisis de salut pública en l’àmbit nacional i internacional derivades en part a l’evolució social i tecnològica i al continu increment de
mobilitat de les persones, béns i mercaderies, dels moviments migratoris i la multiculturalitat associada. La resposta a aquestes crisis s’ha de fer de manera eficaç i
àgil tant pel que fa a nivell central, com regional i local, tot impulsant de manera
efectiva la coordinació intersectorial i interadministrativa. Aquest context ha fet
evident la necessitat de recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a
organització instrumental diferenciada de l’Administració de la Generalitat per tal
de dotar d’eficàcia, agilitat i flexibilitat la resposta davant els reptes actuals i els del
futur de la salut pública. Alhora cal dotar l’estructura territorial d’elements de descentralització territorial com els serveis regionals.
En aquesta nova regulació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’ha optat
per constituir-lo com a organisme autònom administratiu, tipologia que encaixa amb
la naturalesa de les seves funcions, adscrit al departament competent en matèria de
salut, que du a terme la direcció estratègica de les seves activitats, i n’avalua resultats i el control d’eficàcia.
Tanmateix, la composició del Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, màxim òrgan de govern de l’Agència, permet garantir una major acció
intersectorial i interadministrativa per assolir els objectius actuals i futurs de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, de vigilància de la salut i de protecció
de la salut.
Finalment, escau assenyalar que en l’elaboració i tramitació d’aquesta iniciativa
legislativa pel Govern, s’han tingut en compte els principis de bona regulació que
han d’informar l’exercici de la iniciativa legislativa, com ara els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, cercant
la racionalització i optimització de l’exercici de les competències que ostenta la Generalitat de Catalunya en matèria de salut pública, i dels recursos públics corresponents, la transparència en totes les fases de tramitació de la norma, la valoració de
cada una de les aportacions rebudes i la seguretat jurídica i proporcionalitat en les
solucions adoptades.
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Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Creació i naturalesa jurídica

1.1 Es crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a organisme autònom
administratiu adscrit al departament competent en matèria de salut a través de la
unitat directiva competent en matèria de salut pública, amb personalitat jurídica
pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d’obrar en l’exercici
de les seves funcions.
1.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya ajusta la seva activitat al dret públic
i es regeix per aquesta Llei, el decret que aprovi els seus estatuts i la resta de disposicions aplicables.
Article 2. Objecte

2.1 L’Agència de Salut Pública de Catalunya té com a objecte la prestació dels serveis de la cartera de serveis de salut pública que corresponguin al departament competent en matèria de salut. L’Agència pot prestar també aquells serveis que són competència d’altres departaments que, d’acord amb l’article 7 de la Llei de salut pública es
determinin específicament a la cartera de serveis de salut pública, i els serveis mínims
que són competència dels ens locals que aquells li encarreguin, per mitjà d’un conveni
d’acord amb el que estableix l’article 53 de la Llei de salut pública.
2.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves competències en
coordinació amb altres departaments que fan actuacions que incideixen en la salut
de la població i actuacions de salut pública que són competència d’altres departaments, els organismes executius que en depenen o dels ens locals.
2.3 L’Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves competències en
concurrència amb els altres organismes i administracions competents en matèria de
salut pública, amb les quals actua d’una manera coordinada.
Article 3. Funcions

3.1 Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya compleix les funcions següents:
a) Executar les actuacions i polítiques de salut pública que corresponen al departament competent en matèria de salut d’acord amb els criteris, les directrius i les
prioritats de les polítiques de salut pública que fixi el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública, per mitjà d’un contracte programa aprovat pel Govern i
formalitzat amb el departament competent en matèria de salut i amb el Servei Català de la Salut. El contracte programa ha de tenir una durada màxima de cinc anys.
b) Fomentar la cooperació amb altres organitzacions que actuen en l’àmbit de la
salut pública, amb l’objectiu de facilitar la coordinació de les actuacions, l’intercanvi d’informació i coneixements, i el disseny i la posada en pràctica dels projectes
conjunts.
c) Coordinar les actuacions que en matèria de salut pública es duen a terme als
centres sanitaris de la xarxa assistencial i donar suport a aquestes actuacions, tenint
en compte el marc de relació i col·laboració amb el Servei Català de la Salut, especialment en els àmbits de la promoció de la salut, l’educació per a la salut i la prevenció de la malaltia.
d) Prestar els serveis mínims de salut pública de competència local i comarcal
als ajuntaments i altres ens locals, en el marc dels convenis que es signi d’acord amb
l’article 53 de la Llei de salut pública.
e) Donar suport tècnic per a formular, implantar i avaluar el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública.
f) Donar suport tècnic als ens locals que prestin serveis de salut pública per mitjans propis.
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g) Fomentar, amb col·laboració, amb organismes responsables, les universitats i
els centres de recerca, la competència dels professionals i de la recerca en salut pública.
h) Gestionar les situacions de crisi i d’emergència que constitueixen un risc per
a la salut de la població, d’una manera coordinada, amb els dispositius de les administracions que es mobilitzin en aquestes situacions en el marc dels plans de protecció civil.
i) Coordinar les actuacions en matèria de salut pública, especialment amb els organismes executius d’inspecció i control especialitzats en salut pública que depenen
del diversos departaments de l’Administració de la Generalitat i amb els ens locals.
j) Coordinar el Sistema d’Informació de Salut Pública.
k) Establir els instruments d’informació i comunicació a la ciutadania i a les administracions públiques en les qüestions mes rellevants en matèria de salut pública.
l) Elaborar els estudis d’impacte en la salut de les intervencions sobre els determinants de la salut de la població.
m) Coordinar el Sistema de Formació i Recerca en Salut Pública en col·laboració
amb els altres organismes competents.
n) Complir qualsevol altra funció que estigui relacionada directament amb els
objectius d’aquesta llei i les actuacions que estableix.
3.2 En el desenvolupament de les seves funcions, l’Agència Catalana de Salut
Pública de Catalunya vetllarà per la integració expressa i operativa de la perspectiva
de gènere, en especial pel que fa al disseny, implantació i avaluació del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública. A tal efecte, es desenvoluparan les
metodologies necessàries i s’incorporaran criteris d’avaluació que contribueixin a
tractar la dimensió del gènere, garantint la recollida de dades desagregades per sexes i desenvolupant indicadors qualitatius i quantitatius de gènere.
Capítol II. Organització
Article 4. Òrgans de govern, participació i assessorament

4.1 Els òrgans de govern de l’Agència de Salut Pública de Catalunya són el Consell Rector i la Direcció.
4.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya es dotarà d’òrgans de participació
comunitària i d’assessorament tècnic i científic quina creació, funcions, composició i
regim de funcionament es disposi en els seus estatuts.
Article 5. El Consell Rector

5.1 El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de govern de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en el qual hi ha representants de les administracions competents en
l’àmbit de la salut pública, amb la finalitat de cooperar en la consecució dels objectius de la Llei de salut pública.
5.2 El Consell Rector està format pels membres següents:
a) El president o presidenta que és el conseller o consellera del departament competent en matèria de salut o la persona en qui delegui.
b) El vicepresident primer o vicepresidenta primera que és la persona titular de
la unitat directiva competent en matèria de salut pública del departament competent
en matèria de salut.
c) El director o directora del Servei Català de la Salut o la persona en qui delegui.
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 Catalunya. 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.
e) Nou vocals en representació i a proposta dels departaments de la Generalitat
competents en matèries relacionades amb la salut pública.
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f) Un secretari o secretaria, amb veu però sense vot, designat pel president o
presidenta del Consell Rector d’entre el personal de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya.
Assisteix a les reunions del Consell Rector la persona titular de la Direcció de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb veu però sense vot.
5.3 Els vocals del Consell Rector que no ho són per raó del càrrec són nomenats i
separats del càrrec pel conseller o consellera del departament competent en matèria
de salut a proposta de cada una de les representacions que el componen.
El nomenament es fa per un període de quatre anys, sens perjudici que les persones membres puguin ser renovades, sempre que disposin de la representació requerida.
Les vacants que es produeixin a les vocalies es cobreixen d’acord amb la forma
de designació per al temps que resti de mandat.
En la seva composició el Consell Rector s’ha d’atenir al principi de representació paritària de dones i homes, d’acord amb allò que estableix l’article 12 de la Llei
17/2015, del. 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
5.4. Els estatuts de l’Agència han de desenvolupar la composició del Consell Rector i establir-ne el règim de funcionament.
Article 6. Funcions del Consell Rector

6.1 El Consell Rector és l’òrgan de govern encarregat de fixar les directrius generals d’actuació i d’exercir el control superior de la gestió de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya.
6.2 Corresponen al Consell Rector les funcions següents:
a) Fixar els criteris generals d’actuació de l’Agència, d’acord amb les directrius
del departament competent en matèria de salut.
b) Aprovar la proposta de contracte programa.
c) Aprovar el conveni marc de relacions amb les organitzacions associatives
d’ens locals més representatives de Catalunya.
d) Aprovar els programes anuals d’actuació i d’inversions generals de l’Agència.
e) Aprovar la proposta d’avantprojecte de pressupost.
f) Aprovar els comptes anuals i la memòria de gestió de cada exercici.
g) Aprovar la proposta de cartera de serveis de salut pública.
h) Aprovar la relació d’activitats i serveis per a proveir els serveis mínims obligatoris que són competència dels ens locals.
i) Avaluar periòdicament els programes d’actuació i grau d’assoliment dels objectius de l’Agència.
j) Avaluar anualment la situació de la salut pública i elaborar-ne un informe específic, que s’ha de presentar al departament competent en matèria de salut i al Parlament de Catalunya.
k) Aprovar els acords i convenis de col·laboració amb altres entitats.
l) Aprovar la proposta de preus públics i taxes per la prestació de serveis.
m) Aprovar el reglament de funcionament intern del mateix Consell Rector.
n) Proposar al conseller o consellera del departament competent en matèria de
salut per a la seva tramitació posterior l’aprovació de les característiques i destinació
de les operacions de crèdit i l’aprovació d’operacions d’endeutament d’acord amb el
que estableix la Llei de finances públiques de Catalunya.
o) Aprovar la proposta d’estructura orgànica de l’entitat que s’ha d’incloure en els
seus estatuts i la proposta de relació de llocs de treball.
p) Aprovar les propostes normatives en les matèries subjectes a l’àmbit competencial de l’Agència.
q) Qualsevol altra funció no assignada expressament per aquesta Llei a altres
òrgans de l’Agència.
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Article 7. Funcions del president o presidenta del Consell Rector

7.1 Són funcions del president o presidenta del Consell Rector:
a) Assumir la representació institucional de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, sens perjudici de les funcions de representació que s’assignen al director o
directora.
b) Convocar les reunions del Consell Rector
c) Presidir les sessions del Consell Rector, dirigir-ne les deliberacions i dirimir
els empats amb vot de qualitat.
7.2 El president o presidenta del Consell Rector pot delegar expressament les
funcions representatives que cregui convenients en el vicepresident primer o vicepresidenta primera.
Article 8. La Direcció

8.1 La persona titular de la Direcció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
n’assumeix la direcció i la gestió ordinària, d’acord amb els criteris d’actuació fixats
pel Consell Rector, de qui n’exerceix la representació en relació amb l’execució dels
acords adoptats.
8.2 La persona titular de la Direcció té rang orgànic de director o directora general i és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en
matèria de salut.
8.3 La persona titular de la Direcció resta sotmesa al règim d’incompatibilitats
d’alts càrrecs de la Generalitat.
Article 9. Funcions de la Direcció

Corresponen a la persona titular de la Direcció de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya les funcions següents:
a) Executar els acords que adopta el Consell Rector.
b) Elevar al Consell Rector per a la seva deliberació i aprovació totes aquelles
propostes d’acords que són competència d’aquell òrgan de direcció.
c) Formular els comptes anuals i la proposta de memòria de gestió.
d) Exercir la direcció del personal i dels serveis que integren l’Agència de Salut
Pública de Catalunya.
e) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència amb subjecció a la legislació
de contractes del sector públic.
f) Exercir les funcions d’òrgan de contractació patrimonial.
g) Coordinar, inspeccionar i avaluar els òrgans de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya.
h) Donar instruccions relatives a la organització i el funcionament de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya.
i) Gestionar els recursos econòmics, autoritzar les despeses i ordenar els pagaments dins els límits fixats pel Consell Rector.
j) Assumir la representació legal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en
tota mena d’actuacions, llevat de la representació i la defensa en judici que li poden
ser delegades pel president o presidenta del Consell Rector.
k) Aplicar els criteris d’actuació de l’Agència de Salut Pública d’acord amb les
directrius del Consell Rector.
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.
m) Aquelles altres funcions que li encomani el president o presidenta del Consell Rector.
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Article 10. Organització territorial

10.1 L’Agència de Salut Pública s’ordena, a nivell territorial, en demarcacions
anomenades serveis regionals, que són estructures desconcentrades de l’Agència i
territorialment coincidents amb les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.
10.2 Els serveis regionals han de tenir una dotació suficient i adequada de recursos humans i econòmics per complir les activitats de salut pública al territori
respectiu.
10.3 Davant els serveis regionals hi ha un director o directora que n’assumeix la
direcció i gestió ordinària.
10.4 Els serveis regionals han de dur a terme, al territori respectiu, les prestacions de salut pública que estableix la Llei de salut pública, subjectant-se als criteris
d’actuació que estableix el Consell Rector i a les directrius del director o directora
de l’Agència. A aquests efectes, cadascun d’ells s’han d’organitzar en equips territorials de salut pública definit l’equip com el conjunt de professionals de la salut pública que fa actuacions relatives a la promoció i la protecció de la salut, la prevenció de
la malaltia i la vigilància de la salut pública, d’una manera integrada.
10.5 Els estatuts de l’Agència han d’establir l’estructura, organització i funcions
dels serveis regionals.
Capítol III. Règim de personal, patrimonial, econòmic, i d’impugnació
d’actes
Article 11. Recursos humans

11.1 L’Agència de Salut Pública ha de el tenir personal funcionari i laboral suficient per dur a terme les activitats que té assignades.
11.2 En tots els casos, els llocs de treball que comportin l’exercici de funcions
d’autoritat han de ser proveïts per personal funcionari.
Article 12. Patrimoni

12.1 El patrimoni de l’Agència és constituït pel patrimoni propi i l’adscrit. L’adscrit és integrat pels béns i els drets que li són adscrits per part de la Generalitat de
Catalunya o una altra administració pública. L’adscripció no implica la transmissió
del domini ni la desafectació dels béns. El patrimoni propi és constituït pels béns i
els drets que produeixi, adquireixi o rebi per qualsevol títol.
12.2 Els béns i drets que la Generalitat adscrigui a l’Agència li han de revertir
en les mateixes condicions que tenien en produir-se l’adscripció. A més, s’han d’utilitzar exclusivament per als fins que determina l’adscripció atès que en cas contrari
s’hauran d’incorporar al patrimoni de la Generalitat. Pel que fa als béns i drets procedents dels ens locals, s’ha d’aplicar el conveni d’adscripció corresponent.
12.3 El patrimoni de l’Agència afecte a l’exercici de les seves funcions té la consideració de domini públic com a patrimoni afectat a un servei públic i, com a tal,
gaudeix de les exempcions tributàries que corresponen als béns d’aquesta naturalesa.
12.4 S’entén implícita la utilitat pública en relació amb l’expropiació d’immobles
pel que fa a les obres i els serveis de l’Agència.
12.5 El règim patrimonial aplicable a l’Agència serà el que estableix la normativa
patrimonial aplicable a les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Article 13. Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’Agència de Salut Pública de Catalunya són els següents:
a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici
de les seves competències.
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b) Les assignacions per a la prestació de la cartera de serveis de salut pública,
procedents del contracte programa aprovat pel Govern i formalitzat entre l’Agència,
el departament competent en matèria de salut i el Servei Català de la Salut.
c) Les assignacions per a la prestació d’activitats i serveis de salut pública subscrits entre l’Agència i departaments de la Generalitat altres que el departament competent en matèria de salut.
d) Les contraprestacions que els ens locals efectuïn amb càrrec a llurs pressupostos, en els termes dels convenis de col·laboració establerts amb l’Agència.
e) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o adscrits.
f) Les taxes i els preus públics derivats de l’exercici de la seva activitat que li
corresponguin.
g) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de resolucions judicials que li corresponguin.
h) Els préstecs que li siguin concedits.
i) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d’entitats
i particulars.
j) Els ingressos procedents de projectes o encàrrecs d’activitats o serveis que
rebi.
k) Els altres recursos que hom li atribueixi expressament.
Article 14. Contracte programa

14.1 El departament competent en matèria de salut, com a garant superior de l’ús
eficient i equitatiu dels recursos públics, ha de garantir que el model de contractació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya respongui a les seves polítiques
generals.
14.2 El contracte programa aprovat pel Govern i subscrit entre el departament
competent en matèria de salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha de tenir una durada màxima de cinc anys i ha d’incloure almenys els aspectes següents:
a) La relació de serveis i activitats que ha de prestar l’Agència, llur avaluació econòmica, i els recursos assignats.
b) Els requisits i les condicions en què s’han de prestar els serveis i activitats, tenint en compte les especificitats territorials.
c) Els objectius a assolir, els resultats esperats, els indicadors, els instruments de
seguiment i control de resultats i el marc de responsabilitats de l’Agència.
d) El termini de vigència.
Article 15. Pressupost

15.1 El pressupost de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix per la
normativa reguladora de les finances públiques i per les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.
15.2 El pressupost s’ha d’orientar d’acord amb les determinacions del Pla de salut
de Catalunya, el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública i el Pla de
Seguretat Alimentària, ha d’incloure el desglossament adequat dels programes per
serveis regionals i ha de planificar els mecanismes necessaris per avançar en la seva
elaboració i execució amb perspectiva de gènere.
15.3 D’acord amb la normativa aplicable a les disposicions pressupostàries, el
Consell Rector, a proposta del director o directora pot acordar transferències de crèdit dins el pressupost de l’Agència.
Article 16. Règim de contractació

El règim de contractació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix
per la normativa de contractació del sector públic.
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Article 17. Règim comptable

El règim comptable de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix per les
disposicions previstes a la normativa reguladora de les finances públiques per a les
entitats autònomes administratives.
Article 18. Règim d’impugnació d’actes

18.1 Les persones interessades poden interposar recurs contra els actes administratius de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en els casos, terminis i formes
mateixos que els establerts per la legislació de procediment administratiu.
18.2 Els acords del Consell Rector i les resolucions de la persona titular de la
Direcció de l’Agència poden ser objecte de recurs d’alçada davant el conseller o
consellera del departament competent en matèria de salut i els actes dictats pels òrgans dels serveis regionals poden ésser objecte de recurs d’alçada davant el director o directora de l’Agència. Les resolucions, exhaureixen, en ambdós casos, la via
administrativa.
18.3 En els actes dictats en l’àmbit de competència municipal és aplicable la legislació municipal i de règim local.
Disposicions addicionals
Primera. Adscripció de béns

S’adscriuen a l’Agència els béns de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions que desenvolupa
l’Agència. Els béns de domini públic conserven aquesta naturalesa i les exempcions
fiscals i econòmiques que puguin tenir reconegudes. El decret d’aprovació dels Estatuts de l’Agència concretarà els béns objecte d’adscripció i el procediment mitjançant el qual es formalitzarà, que necessàriament haurà de reflectir la seva valoració
econòmica.
Segona. Subrogació

1 L’Agència se subrogarà en els drets i obligacions de contingut econòmic de
l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectats a les
funcions que desenvolupa l’Agència, la qual cosa es concretarà en la disposició que
aprovi els seus estatuts.
2. L’Agència se subrogarà en la posició jurídica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic pel que fa als drets i obligacions que li corresponguin en l’àmbit de les funcions que l’Agència assumeix, la
qual cosa es concretarà en la disposició que aprovi els seus estatuts.
Tercera. Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona

L’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona assumeix les funcions
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a la ciutat de Barcelona.
Quarta. El Consell General d’Aran

A la Vall d’Aran, les funcions de salut pública, assumides per l’Agència de Salut
Pública de Catalunya, d’acord amb aquesta llei, són exercides pel Consell General
d’Aran, en virtut del Decret 354/2001, del 18 de desembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria de sanitat, d’acord amb la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial
de la Vall d’Aran, o la disposició legal que la modifiqui o la derogui.
Cinquena. Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública

Les referències que a l’Exposició de motius i a l’article 4 de la Llei 18/2009, del
22 d’octubre, de salut pública, es fan al Pla Interdepartamental de Salut Pública
s’han d’entendre fetes al Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública.
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Sisena. Entrada en funcionament i integració de personal

1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha d’entrar en funcionament en el termini màxim d’un any comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
2. El personal funcionari, de carrera i interí, i laboral que a la data d’entrada en
funcionament l’Agència de Salut Pública de Catalunya presti serveis en el departament competent en matèria de salut i porti a terme funcions coincidents o vinculades a les que d’acord amb aquesta Llei assumeix l’Agència s’integrarà en l’Agència
de Salut Pública mantenint la seva condició originària i en les mateixes condicions
que els són aplicables en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Disposició transitòria
Única. Funcions dels òrgans afectats fins a l’entrada en funcionament

Els òrgans i les unitats administratives del departament competent en matèria de
salut afectats per la creació de l’Agència han de continuar complint llurs funcions
fins a l’entrada en funcionament de l’entitat.
Disposicions finals
Primera. Desplegament Reglamentari

1. El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
ha d’aprovar els estatuts de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya, que han de desenvolupar la regulació dels òrgans de govern, de participació i d’assessorament, així
com l’estructura orgànica, central i territorial, de l’entitat.
L’Agència de Salut Pública de Catalunya adquirirà personalitat jurídica en el moment en què entri en vigor el decret pel qual s’aprovin els seus estatuts.
2. El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
ha d’aprovar el decret d’adaptació de l’estructura del departament competent en matèria de salut al que estableix aquesta Llei.
Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Antecedents del Projecte de llei

1. Informe previ de la secretària general.
2. Informe jurídic.
3. Certificat del secretari del Govern conforme a la sessió del Consell Tècnic de
10 de juliol de 2018 s’autoritza la seva tramitació.
4. Text aprovat a la sessió de Govern del dia 17 de juliol de 2018, rubricat per la
consellera de Salut.
5. Diligència de la secretària general per la qual autoritza la tramesa de l’expedient al Parlament.
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció de la pressió fiscal en l’impost
sobre la renda de les persones físiques de les rendes de fins a 33.000
euros
202-00014/12
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 8671; 10240; 10888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 8671)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la
totalitat a la Proposició de llei sobre la reducció de la pressió fiscal en l’impost sobre
la renda de les persones físiques de les rendes de fins a 33.000 euros (tram. 20200014/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 27 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 10240)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei sobre la reducció de la pressió fiscal en l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes de fins a
33.000 euros (tram. 202-00014/12).
Esmena 1
GP JxCat, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10888)

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a
la totalitat a la Proposició de llei sobre la reducció de la pressió fiscal en l’impost
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sobre la renda de les persones físiques de les rendes de fins a 33.000 euros (tram.
202-00014/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la
neutralitat dels espais públics
202-00018/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12099; 12402; 12478).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les
persones físiques
202-00019/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12100; 12403; 12479).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en
l’espai públic i en les institucions públiques catalanes
202-00020/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12101; 12480).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la
prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00021/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12102; 12481).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.07.2018; 10:30 h.
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Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00024/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 12401).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 27.07.2018 al 12.09.2018).
Finiment del termini: 13.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 4/2018, del 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió
directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les
instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de
la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat
203-00004/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 11736 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.07.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2018, ha
pres coneixement del Decret llei 4/2018, del 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions
de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, publicat al DOGC 7667, i ha manifestat que
el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix
l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 20 de juliol de 2018.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de juliol de 2018, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la iniciativa SIG18TES0696 Projecte de decret llei pel qual s’assumeix la gestió directa del servei
d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament
d’Aigua Ter-Llobregat.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 19 de juliol de 2018.
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Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió
directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les
instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la
Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat
El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del rei, i
d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
promulgo el següent
Decret llei
Preàmbul

L’article 117 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’aigües que
pertanyen a conques hidrogràfiques intracomunitàries, que inclou, en tot cas, l’organització de l’Administració hidràulica de Catalunya.
Així mateix, l’article 150 de l’EAC disposa que correspon a la Generalitat, en
matèria d’ordenació de la seva administració, la competència exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l’articulació
territorial, així com sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per
a l’actuació administrativa.
La producció i el subministrament d’aigua potable per a l’abastament d’aigua a
poblacions per mitjà de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat és un servei públic d’interès de la Generalitat i, per tant, de la seva competència, de conformitat amb l’article 34 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. En origen, la Generalitat de Catalunya
va prestar aquest servei de manera directa, mitjançant l’Ens d’Abastament d’Aigua
Ter-Llobregat, tot i que l’article 37.1 del text refós preveia expressament que la seva
explotació i gestió es podia realitzar també de manera indirecta.
La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, va introduir un seguit de modificacions adreçades, d’una banda, a
facilitar la prestació del referit servei públic de manera indirecta, tot establint els
elements essencials del seu règim jurídic, i, d’altra banda, a adaptar les funcions i
l’estructura de l’Agència Catalana de l’Aigua a la nova forma de prestació del referit
servei públic. La disposició addicional segona d’aquesta Llei preveia la dissolució
de l’Ens d’Abastament d’Aigua, creat per la Llei 4/1990, de 4 de març, tot establint
que la dita dissolució no produiria efectes fins que no es fes efectiva la formalització dels contractes administratius de gestió i prestació dels serveis públics. Aquesta
mateixa disposició va atribuir al departament d’adscripció de l’Ens d’Abastament la
licitació i adjudicació d’aquest contracte administratiu, que es va formalitzar en data
27 de desembre de 2012.
La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 22 de
juny de 2015 va estimar parcialment el recurs contenciós administratiu interposat contra la Resolució 1/2013, de 2 de gener, de l’Òrgan administratiu de recursos
contractuals de Catalunya i va confirmar l’anul·lació de l’Acord d’adjudicació del
contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat. En data 3
d’abril de 2018, el TSJC ha declarat la fermesa de la Sentència 390 de 22 de juny de
2015, atès que el Tribunal Suprem ha desestimat, mitjançant la Sentència 269/2018,
els recursos de cassació interposats contra aquella.
El text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, aplicable al contracte de gestió del servei d’abastament en alta Ter-Llobregat, de conformitat amb la disposició transitòria primera
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix, en el
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seu article 35, que la fermesa de la declaració de nul·litat de l’adjudicació del contracte comporta la del mateix contracte que entra en fase de liquidació.
Mitjançant la resolució de l’òrgan de contractació de data 4 de juny de 2018 i, de
conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’esmentat article 35, s’ha disposat la
continuació dels efectes del contracte sota les mateixes clàusules fins que s’adoptin
les mesures urgents per evitar el perjudici, atès el greu trastorn que suposaria per al
servei públic.
La disposició addicional sisena de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i de creació i regulació dels
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, recull un mandat al Govern a fi que, en el cas que el
Tribunal Suprem confirmi la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, presenti al Parlament la voluntat de recuperar la gestió directa del servei
en considerar que aquest tipus de gestió pública pot donar millor resposta a la satisfacció del dret humà a l’aigua, reconegut per la Resolució 64/292, de 28 de juliol de
2010, de l’Assemblea General de les Nacions Unides. Aquest mandat parlamentari
impedeix l’Administració de pronunciar-se sobre el sistema de gestió del servei i
fa decaure les iniciatives anteriors i els seus efectes que siguin contràries a aquesta
decisió.
Aquesta situació fàctica requereix d’una intervenció normativa immediata ja que
tant la creació d’una entitat de dret públic per poder gestionar el servei, com la modificació del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, requereixen d’una norma amb rang
legal, per tal que el poder executiu pugui fer front als objectius de governabilitat
d’extraordinària necessitat com són, en aquest cas, la gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable a les poblacions.
La urgència establerta en l’article 35.3 de l’esmentat text refós de la Llei de contractes del sector públic per a l’adopció de mesures que posin fi a la situació transitòria de la continuïtat legalment permesa, justifiquen la impossibilitat d’implementar
el contingut de la regulació mitjançant el procediment parlamentari ordinari, previst
per a la resta d’iniciatives legislatives.
Mitjançant aquest Decret llei s’adopten les mesures extraordinàries i d’urgent
necessitat per fer front a la problemàtica exposada i, en aquest sentit, guarden una
relació directa i de congruència amb la situació fàctica conjuntural. A aquest efecte,
es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat encarregat de la prestació del servei de producció i subministrament d’aigua potable per a l’abastament de poblacions
mitjançant aquelles instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat. Aquest Decret llei és l’instrument per assolir, d’una banda, la
immediata assumpció per part d’aquest ens del servei d’abastament d’aigua potable
de titularitat i de competència de la Generalitat, de manera que la substitució d’operadors no causi cap interrupció en el servei ni en pertorbi l’accés general a població
que es xifra en uns cent quaranta municipis i uns cinc milions de persones i, d’altra
banda, per donar compliment al mandat del Parlament de Catalunya, contingut en
l’esmentada disposició addicional sisena de la Llei 5/2017.
Es considera que la configuració d’aquest ens com a entitat de dret públic de la
Generalitat de Catalunya de les previstes a l’article 1.b1. del text refós de l’Estatut de
l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, és la que millor respon al mandat contingut a la disposició addicional sisena de
la Llei 5/2017. Ateses les reserves de Llei contingudes a l’article 21 i 3.1 de l’Estatut
de l’Empresa Pública Catalana, és necessària l’aprovació d’una norma amb rang de
llei per a la creació d’aquest tipus d’entitats i per a la regulació de les funcions, els
recursos econòmics que se li assignen i les bases de la seva organització i el seu règim jurídic.
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Aquest Decret llei s’estructura en 17 articles agrupats en dos capítols, cinc disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria, tres
disposicions finals i un annex.
Els articles que integren el capítol 1, a més de la definició de l’objecte del Decret
llei, disposen la creació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, defineixen la
seva naturalesa jurídica com a entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya
de les previstes a l’article 1.b1. de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, estableixen la seva adscripció al departament amb competències en matèria d’aigües,
descriuen les seves funcions i fixen aquells altres continguts mínims de les lleis de
creació d’aquest tipus d’entitats de dret públic, de conformitat amb els articles 21 i
3.1 de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, com els recursos econòmics que se li
assignen, entre els quals cal destacar la tarifa per la prestació del servei, el seu règim
jurídic i les bases de la seva organització.
L’atribució a l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat de la prestació directa
d’un servei públic d’interès i competència de la Generalitat de Catalunya, al qual
s’adscriuen un conjunt d’instal·lacions que permeten aportar a la xarxa cabals necessaris per abastar uns cent quaranta municipis i cinc milions d’habitants, ha de poder
acomplir amb la seva funció de manera immediata dins del seu àmbit territorial, de
manera que no es vegi compromesa la regularitat i la continuïtat en la prestació del
servei, circumstància que justifica que el Decret llei desenvolupi en el seu capítol 2
l’estructura orgànica i de funcionament de l’Ens, sens perjudici que les eventuals
modificacions de les provisions que es contenen en aquest capítol es duguin a terme
mitjançant un decret, d’acord amb l’habilitació que conté la disposició final primera.
El Decret llei configura aquest ens com a un operador que produeix aigua potable i la distribueix entre el seus usuaris, mitjançant l’explotació de les instal·lacions
de titularitat de la Generalitat que integren la xarxa d’abastament Ter-Llobregat.
En tot cas, la prestació d’aquest servei resta subjecta a les facultats reservades a
l’Agència Catalana de l’Aigua en matèria de planificació, d’adopció de decisions
sobre l’origen, assignació i repartiment de recursos hídrics, i de control i vigilància
de les instal·lacions que integren la xarxa, pel text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. En
conseqüència, les modificacions de la vigent regulació legal del servei són limitades, tal com reflecteixen les seves disposicions addicionals i la disposició derogatòria d’aquest Decret llei.
D’altra banda, donada la situació que l’anul·lació del contracte comporta, s’adopta la decisió de mantenir el règim tarifari de l’any 2017 a l’efecte de minorar l’impacte en l’usuari, sens perjudici que s’hagi de tenir en compte en la liquidació del
contracte.
Les mesures previstes són congruents amb la finalitat perseguida de garantir
l’abastament d’aigua potable a les poblacions des de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat mitjançant un nou ens, que assumeix la prestació del servei, tot subrogant-se
en la posició jurídica de l’anterior prestador, i són les mínimes mesures per permetre
l’esmentada assumpció del servei per part d’aquest ens i la seva prestació efectiva.
La urgència en l’adopció d’aquestes mesures per la via extraordinària del Decret llei
resta justificada en la necessitat d’afrontar de manera immediata la situació derivada de la confirmació de l’anul·lació de l’acord de l’adjudicació del contracte i del
mandat parlamentari per recuperar-ne la gestió directa, de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 5/2017, de 28 de març, i la conseqüent necessitat
peremptòria d’assegurar, mitjançant la creació d’aquest nou ens, que la prestació del
servei públic d’abastament d’aigua des de les instal·lacions de la xarxa d’abastament
Ter-Llobregat es realitzi de manera ininterrompuda a fi de garantir l’accés regular i
continu de la població destinatària a un recurs tan essencial per a la vida i el desenvolupament de l’activitat humana com és l’aigua potable.
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Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció
normativa immediata per part del Govern, atès que la consecució d’aquest objectiu
imprescindible per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat requerida no pot ser atesa recorrent al procediment legislatiu ordinari.
Per tant, en ús de l’autorització continguda a l’article 64 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de
la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller de Territori i
Sostenibilitat i d’acord amb el Govern,
Decreto
Capítol 1. Disposicions generals i creació de l’Ens d’Abastament d’Aigua
Ter-Llobregat
Article 1. Objecte

1. És objecte d’aquest Decret llei assumir la gestió directa del servei públic d’interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament d’aigua potable per a l’abastament de poblacions mitjançant les instal·lacions de titularitat de la
Generalitat de Catalunya de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat.
2. La prestació d’aquest servei s’efectua mitjançant l’Ens d’Abastament d’Aigua
Ter-Llobregat.
Article 2. Creació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat

1. Es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat amb l’objectiu de prestar el
servei públic d’interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament d’aigua potable per a l’abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions
de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i construir,
conservar, gestionar i explotar la xarxa d’abastament Ter Llobregat.
2. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, que en el tràfic pot usar l’acrònim
ATL, té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera, i plena
capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions. En conseqüència pot adquirir, fins i tot com a beneficiària d’expropiació forçosa, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar qualsevol tipus de béns, concertar crèdits, establir contractes, executar i explotar obres i serveis, obligar-se, interposar recursos i executar les
accions previstes en les lleis.
3. La naturalesa jurídica de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat és la d’entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les previsions de
l’article 1.b.1 del text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre,
que sotmet la seva activitat en les relacions externes, amb caràcter general, a les
normes del dret civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables, si bé se sotmeten
al dret públic:
a) El règim d’acords i funcionament dels seus òrgans de govern, que se sotmet
a la normativa general sobre òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.
b) Les relacions de l’Ens amb l’Agència Catalana de l’Aigua, els departaments de
la Generalitat i amb altres ens públics.
c) El règim de contractació administrativa, de conformitat amb el que preveu
l’article 8.2.
d) L’exercici de potestats públiques.
4. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat resta adscrit al departament competent en matèria d’aigua.
5. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat es regeix per aquest Decret llei, per
la normativa que aprovi el Govern, i per la normativa reguladora de les entitats del
sector públic de la Generalitat de Catalunya.
Fascicle segon
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Article 3. Funcions de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat

L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat exerceix les funcions següents en relació amb els béns i les instal·lacions de titularitat de la Generalitat de Catalunya que
integren la xarxa d’abastament Ter-Llobregat, sens perjudici del règim de titularitat
i gestió que tinguin i de les competències sectorials en la matèria:
a) Produir i subministrar aigua potable per a l’abastament de poblacions per mitjà de la xarxa d’abastament. Aquesta funció, que inclou el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua, ha de realitzar-se de conformitat amb les decisions
sobre el repartiment i l’assignació de recursos hídrics adoptades pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua i els criteris i les directrius que aprova
el Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat. Així mateix inclou la realització
de les determinacions analítiques exigides per la legislació vigent, la qual pot ser
encomanada a l’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant conveni.
b) Executar, mantenir, conservar i explotar les instal·lacions que integren la xarxa
d’abastament. Aquesta funció inclou l’aprovació dels plans de conservació i de manteniment, la proposta a l’Agència Catalana de l’Aigua dels plans d’inversió i de reposició, la redacció i aprovació de projectes constructius, l’execució de les obres de millora, renovació i reposició, inclòs l’exercici de la direcció tècnica i facultativa.
c) Proposar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’aprovació i la revisió de la tarifa
per la prestació del servei.
Article 4. Organització de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat

1. Els òrgans de govern de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat són:
a) El Consell d’Administració.
b) La Direcció.
2. El Consell d’Administració és l’òrgan col·legiat de govern de l’Ens i està integrat per representants de l’Administració de la Generalitat. L’organització, la composició, les funcions i les normes de funcionament del Consell d’Administració es
desenvolupen en el capítol 2 o la norma que el substitueixi.
3. La Direcció és l’òrgan de govern unipersonal que assumeix la direcció de
l’Ens, d’acord amb els criteris d’actuació fixats pel Consell d’Administració i la Presidència d’aquest òrgan. La persona titular de la Direcció és designada pel Govern,
a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d’aigua. Les
funcions de la Direcció són les que estableix el capítol 2 o la norma que el substitueixi.
4. L’estructura organitzativa de l’Ens, llevat la que es preveu en el capítol 2, correspon aprovar-la al seu Consell d’Administració.
Article 5. Recursos econòmics i pressupost de l’Ens d’Abastament
d’Aigua Ter-Llobregat

1. Els recursos econòmics de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat són
constituïts per:
a) La tarifa per la prestació del servei d’abastament d’aigua des de les instal·lacions de la Xarxa Ter-Llobregat, de conformitat amb l’article 39 del text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de
4 de novembre.
b) La quota de connexió, fixada pel Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat de l’Agència Catalana de l’Aigua, que s’ha de satisfer per a la incorporació
de noves poblacions a l’abastament des de la xarxa d’abastament o l’ampliació dels
cabals aprofitats per un o diversos municipis, de conformitat amb l’article 38 del text
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre.
c) El rendiment dels béns que li siguin adscrits i dels béns i els valors que adquireixi en exercici de les seves funcions.
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d) Les assignacions pressupostàries de la Generalitat i del seu sector públic i, si
escau, d’altres administracions públiques.
e) Les subvencions, les aportacions voluntàries o les donacions que li concedeixi
qualsevol persona pública o privada.
f) Els ingressos obtinguts per operacions de crèdit.
g) Qualsevol altre que li pertoqui d’acord amb les lleis que siguin aplicables.
2. Per a la realització dels seus fins, l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat
pot fer ús de l’endeutament en qualsevol modalitat, dins de l’import fixat per les lleis
de pressupostos i d’acord amb les tarifes que siguin autoritzades, el producte de les
quals pot garantir les operacions efectuades.
Article 6. Patrimoni de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat

1. Constitueixen el patrimoni de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat els
béns que li són adscrits i els béns i drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.
2. Els béns adscrits conserven llur qualificació jurídica originària, sense que
l’adscripció impliqui transmissió del domini ni llur desafectació.
3. S’adscriuen a l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat els béns immobles,
les obres i instal·lacions, els drets reals constituïts a favor d’aquests, les autoritzacions, els permisos i les llicències atorgats a benefici seu i qualsevol altres actius,
drets i obligacions que en derivin de la prestació del servei públic de producció i
subministrament d’aigua potable de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat mitjançant
les instal·lacions de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Aquests béns són de
titularitat de la Generalitat de Catalunya i es relacionen en l’annex.
4. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat és el titular dels béns immobles, les
obres i instal·lacions, els drets reals constituïts a favor d’aquests, les autoritzacions,
els permisos i les llicències atorgats a benefici seu i qualsevol altres actius, drets i
obligacions que en derivin de la xarxa Ter-Llobregat, que executi amb càrrec als
seus recursos econòmics.
5. El regim d’aquests béns, adscrits i propis, és el previst a la normativa reguladora de l’empresa pública catalana i a la legislació de patrimoni de la Generalitat
de Catalunya, amb les especificitats que preveu aquest Decret llei i el text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre.
6. La resta de béns o drets adquirits per l’Ens d’una altra manera que l’expressada als apartats 1 i 2 s’integren en el seu patrimoni.
7. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat ha de dur un inventari detallat de
tots els béns i drets que siguin de la seva titularitat i d’aquells que en tingui l’adscripció.
Article 7. Recursos humans de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat

1. El personal de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat es regeix pel dret
laboral, sens perjudici de la possibilitat d’adscripció de personal funcionari d’acord
amb els sistemes previstos a la normativa de funció pública.
2. La selecció del personal propi de l’Ens s’ha de fer d’acord amb els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i la resta de principis previstos a la normativa
aplicable al personal laboral al servei de les administracions públiques.
Article 8. Contractació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat

1. Els contractes que l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat signi per a la
construcció, la instal·lació i l’explotació del servei d’abastament d’aigua, així com
els que regulin les seves relacions de subministrament amb les entitats i persones
destinatàries de l’abastament, estan sotmesos a la normativa vigent en matèria de
contractació en els sectors de l’aigua.
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2. El règim jurídic de contractació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat,
pel que fa als contractes no inclosos a l’apartat anterior, s’ajusta a la normativa reguladora dels contractes del sector públic. Als efectes de l’aplicació d’aquesta normativa, l’Ens té la consideració d’Administració pública i els contractes que formalitzi
tenen la naturalesa de contractes administratius.
Article 9. Règim de recursos i reclamacions de l’Ens d’Abastament
d’Aigua Ter-Llobregat

Els actes i els acords de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat subjectes al
dret administratiu esgoten la via administrativa als efectes d’impugnació en la via
contenciosa administrativa.
Article 10. Comptabilitat i control financer de l’Ens d’Abastament
d’Aigua Ter-Llobregat

1. El règim de comptabilitat de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat és el
que disposi la normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat per
a aquest tipus d’entitats.
2. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat ha d’elaborar anualment un pressupost d’acord amb la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya
i seguint els criteris del Departament competent en matèria d’economia i finances.
3. El control financer de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat té per objecte comprovar-ne el funcionament economicofinancer i s’efectua per la Intervenció
General d’acord amb el previst a la normativa de finances públiques de Catalunya,
sense detriment de les competències de control de la Sindicatura de Comptes i del
Tribunal de Comptes.
Capítol 2. Organització i règim de funcionament de l’Ens d’Abastament
d’Aigua Ter-Llobregat
Article 11. Forma de vinculació

L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat es relaciona amb el departament
competent en matèria d’aigua mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua.
Article 12. Domicili i àmbit territorial d’actuació

1. El domicili de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, per a qualsevol tipus d’efectes legals, radica al carrer de Sant Martí de l’Erm, núm. 30, de Sant Joan
Despí, Barcelona.
2. L’àmbit territorial d’actuació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat es
correspon amb el dels termes municipals abastits des de les instal·lacions de la xarxa
d’abastament Ter-Llobregat.
Article 13. Composició del Consell d’Administració

1. El Consell d’Administració té la composició següent:
a) La Presidència, que és exercida per la persona titular de la Secretaria de Medi
Ambient i Sostenibilitat i que té vot diriment en cas d’empat.
b) La Vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la Secretaria General del departament competent en matèria d’aigua.
c) Una vocalia de l’Agència Catalana de l’Aigua.
d) Una vocalia del departament competent en matèria d’administració local, amb
rang mínim de sub-direcció general.
e) Una vocalia del departament competent en matèria d’economia, amb rang mínim de sub-direcció general.
f) Una vocalia del departament competent en matèria de salut, amb rang mínim
de sub-direcció general.
2. Les persones titulars de les vocalies del Consell d’Administració a què fan
referència les lletres c), d), e) i f) són nomenades i cessades pel Govern, a proposta
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de la persona titular del departament competent en matèria d’aigua. Cada persona
vocal del Consell d’Administració és substituïda en cas d’absència o vacant per una
persona suplent, designada de la mateixa manera.
3. La composició del Consell d’Administració respon a criteris de representació
i participació paritària de dones i homes. A aquest efecte, s’ha de procurar assolir
la presència en aquest òrgan d’un nombre de dones que representi, com a mínim, la
meitat total del nombre de vocalies.
4. El/la director/a de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat assisteix a les
reunions del Consell amb veu i sense vot.
5. La presidència del Consell d’Administració designa una persona membre del
personal de l’Ens, que exerceix les funcions de Secretaria d’aquest òrgan i assisteix
a les seves reunions amb veu però sense vot.
Article 14. Funcions del Consell d’Administració i règim de funcionament

1. El Consell d’Administració té les funcions següents:
a) Aprovar els plans de manteniment i conservació de les infraestructures i instal·lacions i proposar al Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat de l’Agència Catalana de l’Aigua els plans d’inversió i de reposició de les infraestructures i
instal·lacions.
b) Fixar les directrius generals d’actuació de l’Ens i avaluar-ne periòdicament el
compliment.
c) Aprovar el programa d’actuacions, inversió i de finançament i els pressupostos
d’explotació i de capital de l’Ens i fer-ne el seguiment de l’execució.
d) Aprovar els comptes anuals de l’Ens, el balanç i altres documents que resultin
de l’aplicació del Pla general de comptabilitat segons la normativa comptable i instruccions de la Generalitat que siguin d’aplicació a l’Ens.
e) Aprovar les operacions de crèdit o emprèstit a concedir a l’Ens amb caràcter
previ a les autoritzacions que siguin preceptives, de conformitat amb la vigent normativa.
f) Proposar al Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat de l’Agència Catalana de l’Aigua els actes d’adquisició, disposició, alienació o transacció de béns
vinculats a la xarxa d’abastament Ter-Llobregat, la desafectació de béns de domini
públic afectats a la prestació del servei d’abastament o l’adscripció d’altres que no ho
estiguin, per tal que ho autoritzi amb caràcter previ a la seva tramitació d’acord amb
la legislació reguladora del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
g) Autoritzar la signatura de convenis amb l’Administració de la Generalitat o
amb altres entitats.
h) Proposar a l’Agència Catalana de l’Aigua la tarifa a què fa referència l’article 39
del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l’import de la quota de connexió a què fa referència l’article 38.2 del mateix text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya.
i) Emetre informe sobre les disposicions de caràcter general que siguin sotmeses
a la seva consideració.
j) Autoritzar la subscripció d’un contracte programa amb el departament d’adscripció.
k) Designar, a proposta de la Direcció, el/la gerent de l’Ens d’Abastament
Ter-Llobregat, amb subjecció als principis d’accés a l’ocupació pública.
2. El Consell d’Administració es reuneix amb una periodicitat mínima trimestral o quan sigui convocat per la Presidència a iniciativa pròpia o a petició de com a
mínim dues persones vocals.
3. El règim d’acords i de funcionament del Consell d’Administració és el que
estableix la normativa aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.
3.01.03. Decrets llei

53

BOPC 136
26 de juliol de 2018

Article 15. La Direcció

1. La Direcció té les funcions següents:
a) Acomplir les directrius generals d’actuació fixades pel Consell d’Administració i executar-ne els acords.
b) Redactar la proposta de programa d’actuacions, inversions i finançament, tenint en compte els plans, programes i directrius, aprovats pel Consell de la Xarxa
d’Abastament Ter-Llobregat de l’Agència Catalana de l’Aigua, i els pressupostos
d’explotació i de capital.
c) Formular els comptes anuals de l’Ens i altres documents que resultin de l’aplicació del Pla general de comptabilitat segons la normativa comptable i instruccions
de la Generalitat que siguin d’aplicació a l’Ens.
d) Aprovar els projectes d’obres, d’instal·lacions i serveis.
e) Atorgar i formalitzar, quan s’escaigui amb l’autorització del Consell d’Administració, tots els contractes i convenis.
f) Exercir la direcció superior i la inspecció de la prestació del servei, l’execució
de les obres i el funcionament de les instal·lacions, de conformitat amb les directrius
tècniques aprovades pel Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat de l’Agència Catalana de l’Aigua.
g) Presentar al Consell d’Administració de l’Ens la proposta de tarifes i de quota
de connexió.
h) Emetre informe sobre la incorporació de nous abastaments o proveïments a la
xarxa d’abastament o l’ampliació dels existents i sobre l’import de la corresponent
quota de connexió, a sol·licitud de l’Agència Catalana de l’Aigua.
i) Representar l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat i el seu Consell d’Administració davant tota classe de persones i entitats, interposar accions i comparèixer en els procediments administratius i judicials, tot donant-ne compte al Consell
d’Administració, conferir mandats a persones procuradores i lletrades que representin i defensin l’Ens. També autoritzar l’exercici d’accions i recursos i la compareixença en els procediments d’interès de l’Ens.
j) Exercir les funcions que li siguin delegades i qualsevol altra no expressament
atribuïda a un altre òrgan de l’Ens.
k) Fixar les bases d’organització dels serveis de l’Ens, aprovar-ne la plantilla i
establir el procediment general de selecció i admissió del personal, amb subjecció a
la legislació específica i els convenis subscrits entre l’Ens i la representació del personal, i conforme als principis de mèrit, capacitat i publicitat.
l) Exercir la direcció superior del personal i serveis de l’Ens.
m) Dirigir la selecció i contractació del personal de l’Ens.
n) Autoritzar i ordenar els pagaments de l’Ens, de conformitat amb la vigent
normativa.
2. La Direcció pot delegar en la persona gerent de l’Ens d’Abastament Ter-Llobregat funcions de gestió i administració ordinàries de l’Ens com les previstes a les
lletres l), m) i n) de l’apartat anterior.
Article 16. L’òrgan de contractació i la composició de la mesa de
contractació

1. L’òrgan de contractació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat és la
seva Direcció.
2. Les meses de contractació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat tenen
la composició següent:
a) Un president, designat entre l’equip directiu de l’Ens, en els termes previstos
a la vigent normativa.
b) Fins a tres vocalies ocupades per persones membres del personal de l’Ens, designades per la seva Direcció.
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c) Una persona designada per la Direcció de l’Ens entre el seu personal amb formació jurídica que exerceix les funcions de Secretaria.
Article 17. Pressupost

1. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat ha d’elaborar anualment un pressupost, d’acord amb la normativa del departament competent en matèria d’economia
i finances que estableix les regles d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat
de Catalunya.
2. L’adquisició de compromisos pluriennals de despesa per part de l’Ens que es
financin totalment o parcialment a càrrec dels pressupostos de la Generalitat requereix que prèviament s’hagi tramitat i autoritzat per part del Govern el corresponent
expedient de compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs
del departament que financi l’actuació.
Disposicions addicionals
Primera. Constitució i entrada en funcionament de l’Ens d’Abastament
d’Aigua Ter-Llobregat

1. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat que crea aquest Decret llei ha
de constituir el seu Consell d’Administració abans del 31 de desembre de 2018.
D’aquesta sessió constitutiva se n’ha de donar publicitat a través del Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, la qual cosa determina l’adquisició de la plena personalitat jurídica.
2. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat ha d’entrar en funcionament com a
màxim l’1 de gener de 2019.
Segona. Subrogació

1. En el moment d’entrada en funcionament de l’Ens d’Abastament d’Aigua
Ter-Llobregat, aquest se subroga en tots aquells drets i deures d’ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, derivats de contractes i altres compromisos vinculats amb la prestació del servei, tret de clàusules contractuals expresses en
sentit contrari, sempre que hagin estat presos en consideració en la liquidació del
contracte.
2. El personal subjecte a l’Estatut dels Treballadors que en el moment d’entrada en funcionament de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat presti serveis a
ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, queda integrat a l’Ens,
el qual se subroga de manera expressa respecte a les relacions contractuals de caràcter laboral d’aquest personal, amb el mecanisme de successió d’empresa, previst
a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. El personal subrogat s’integra a l’Ens
en la condició de personal laboral indefinit no fix sense que adquireixi la condició
d’empleat públic.
Tercera. Adscripció de béns

El que s’ha previst a l’article 6.1 serà efectiu en el moment en què, d’acord amb
la normativa que sigui d’aplicació, l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat pugui
adquirir la possessió dels béns i drets als quals es refereix l’esmentat apartat.
Quarta. Modificacions del text refós de la legislació en matèria d’aigües
de Catalunya

1. Es modifica la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 8 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, que queda redactada de la manera següent:
«d) El control, la vigilància, la inspecció, la planificació, l’adopció de decisions
sobre el repartiment i l’assignació de recursos hídrics a la xarxa Ter-Llobregat i les
relacions de col·laboració amb les entitats locals dirigides a la incorporació d’aquestes entitats a l’abastament des de la xarxa bàsica, sens perjudici de les relacions d’as3.01.03. Decrets llei
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sistència i col·laboració que en el seu àmbit territorial i en exercici de les seves funcions dugui a terme l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. Així mateix, també
exerceix el control, la vigilància i la inspecció d’altres instal·lacions hidràuliques que
se li encomanin.»
2. Es modifica l’apartat 18 de l’article 11 del text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que
queda redactat de la manera següent:
«11.18 El Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat és integrat per quinze
persones representants dels ens locals de l’àmbit abastat des de la xarxa Ter-Llobregat, de la ciutadania i de la Generalitat. El nombre de representants dels ens locals i
de la ciutadania no pot ser inferior al 45% del total de membres del Consell.»
3. Es modifica la lletra c) de l’apartat 3 de l’article 34 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, que queda redactada de la manera següent:
«c) Ordenar les condicions de prestació i de recepció del servei d’abastament
d’aigua potable a les poblacions des de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat, mitjançant el reglament regulador del servei que ha d’aprovar el Govern, a proposta de
l’Agència Catalana de l’Aigua.»
4. Es modifica l’article 39 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que queda redactat de la manera següent:
«39.1 Els ingressos que són producte de les tarifes del servei públic d’abastament
d’aigua en alta mitjançant les instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat, que
gestiona la Generalitat, són prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari i
llur import correspon a l’entitat prestadora del servei. Les tarifes responen al criteri
de l’equilibri econòmic del servei.
39.2 Les tarifes del servei han de permetre la recuperació íntegra de tots els costos suportats per l’Ens prestador del servei d’abastament en alta, de tal manera que
el resultat econòmic anual de la seva activitat no generi pèrdues. En conseqüència,
en l’establiment de la tarifes cal incorporar:
a) Les despeses d’explotació i conservació de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat adscrites a l’Ens o que siguin de la seva titularitat.
b) Les amortitzacions de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat, adscrites a l’Ens o que siguin de la seva titularitat, calculades d’acord amb la
seva vida útil, sens perjudici de les eventuals subvencions de capital que pugui rebre
per al seu finançament.
c) Les despeses generals i d’estructura.
d) La dotació destinada anualment al fons de sequera i fixada pel Consell de la
Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquesta dotació es considera, a tots els efectes, com a despesa de l’exercici de l’Ens i resta afectada a finançar les despeses addicionals de funcionament de les infraestructures de
producció i potabilització d’aigua, d’acord amb les directrius d’explotació que fixi
el Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat per fer front a situacions de sequera.
e) Les despeses de finançament de les inversions de la xarxa d’abastament
Ter-Llobregat.
f) Els resultats negatius de l’exercici anterior sempre que no hagin pogut ser
compensats amb resultats positius d’altres exercicis.
A l’efecte de l’establiment de les tarifes, cal deduir aquells ingressos no tarifaris
obtinguts per l’Ens.
39.3 En el supòsit que per raons de política econòmica es modifiqui l’import de
la tarifa, la Generalitat ha d’adoptar les mesures econòmiques necessàries per garantir la recuperació íntegra dels costos del servei, de conformitat amb el que preveu
l’apartat anterior.
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39.4 La gestió, la liquidació i el cobrament de les tarifes per l’abastament d’aigua
en alta a què es refereix l’apartat 1 corresponen a l’Ens prestador del servei, que en
percep directament l’import de les persones físiques o jurídiques usuàries o de les
entitats públiques o privades subministradores d’aigua en baixa. En conseqüència,
l’Ens prestador ha d’emetre a les entitats subministradores d’aigua en baixa i a les
persones físiques o jurídiques usuàries les liquidacions que correspongui en funció
dels consums realitzats i els ha d’aplicar la tarifa vigent en cada moment.
Si alguna de les entitats subministradores en baixa o de les persones físiques o
jurídiques usuàries no abona els imports corresponents a la liquidació emesa en el
termini voluntari de pagament, l’Ens prestador del servei d’abastament d’aigua en
alta pot recórrer a la via de constrenyiment per reclamar la totalitat dels conceptes
que integren el deute.»
5. La referència a «ATLL concessionària (Abrera)» continguda a l’annex 7 del
text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, queda substituïda per una referència a «Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (Abrera)».
Cinquena. Modificació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua

1. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 17 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, que queden redactats
de la manera següent:
«Article 17
17.1 El Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat és integrat per representants de la Generalitat, de les entitats locals destinatàries de l’abastament des de
l’esmentada xarxa i de la ciutadania.
17.2 El Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat és integrat per les persones membres següents:
a) La persona titular de la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua que n’exerceix la presidència. El seu vot és diriment.
b) La persona titular de la Gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua.
c) Sis persones vocals representants de l’Administració de la Generalitat designades a proposta dels departaments competents en les matèries següents: aigua, economia, salut, indústria, Administració local i afers socials.
d) Una persona representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e) Quatre persones vocals en representació de les administracions locals que es
troben dins de l’àmbit d’abastament des de la xarxa Ter-Llobregat, designades de
manera que dues vocalies siguin proposades per cadascuna de les dues organitzacions d’ens locals més representatives.
f) Dues persones vocals en representació de la ciutadania, designades per l’organització de defensa de les persones consumidores més representativa a l’àmbit
d’abastament des de la xarxa Ter-Llobregat i l’entitat ecologista més representativa
al mateix àmbit.
17.3 Les persones membres del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat,
tret de les titulars de la direcció i la gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua, i les
seves persones suplents són designades per la persona titular del titular del Departament competent en matèria d’aigua a proposta dels departaments, administracions i
entitats indicats en l’apartat anterior.»
2. Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 18 dels Estatuts de l’Agència
Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, que queda redactada
de la manera següent:
«a) Aprovar les directrius generals d’explotació de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat.»
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3. S’afegeix una nova lletra, la k), a l’apartat 1 de l’article 18 dels Estatuts de
l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, amb el
contingut següent:
«k) Establir la dotació anual del fons de sequera adreçat a finançar les despeses
addicionals de funcionament de les infraestructures de producció i potabilització
d’aigua per fer front a situacions de sequera.»
Disposicions transitòries
Primera. Prestació del servei

En el període entre l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i l’entrada en funcionament de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, ATLL Concessionària de la
Generalitat de Catalunya, SA, ha de continuar prestant el servei d’acord amb les
clàusules del contracte de 27 de desembre de 2012, que ha entrat en fase de liquidació, llevat del que s’estableix a la disposició transitòria tercera.
Segona. Obligacions adquirides en el període entre l’entrada en vigor
del Decret llei i l’entrada en funcionament de l’Ens d’Abastament
d’Aigua Ter Llobregat

En el període entre l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i l’entrada en funcionament de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, ATLL Concessionària de la
Generalitat de Catalunya, SA, ha de notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua, de
manera que en quedi constància, la necessitat de subscriure qualsevol tipus d’acte,
conveni i/o contracte susceptible de generar drets i obligacions, per tal que aquesta
ho autoritzi amb caràcter previ a la seva subscripció.
En cas que se subscriguin aquests actes, convenis i/o contractes sense la notificació i l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, no es produeix, respecte dels
drets i obligacions que se’n desprenguin, la subrogació, prevista a la disposició addicional segona.
Tercera. Tarifa per la prestació del servei d’abastament d’aigua en alta
des de les instal·lacions de la Xarxa Ter-Llobregat durant l’exercici 2018

Des de l’1 de gener de 2018 i fins que no s’aprovi la nova tarifa a aplicar per l’Ens
d’Abastament, l’import de la tarifa per la prestació del servei d’abastament d’aigua
des de les instal·lacions de la Xarxa Ter-Llobregat és el que s’estableix per a l’exercici 2017.
Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions addicionals primera i segona de la Llei 10/2011, del
29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
Disposicions finals
Primera. Habilitacions

1. El Govern, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d’aigua, pot modificar, per decret, el capítol 2 i la disposició addicional cinquena d’aquest Decret llei.
2. Es faculta el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la realització de les
gestions necessàries davant d’organismes oficials relatives a la constitució de l’Ens
i per presentar el balanç d’obertura en la sessió constitutiva del Consell d’Administració de l’Ens.
Segona. Autorització al Govern i al Consell d’Administració de l’Agència
Catalana de l’Aigua

1. S’autoritza el Govern per determinar les condicions en les quals l’Ens assumirà els passius financers de la Generalitat subrogats el 2012 de l’extinta ATLL pública
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i aquells altres que es puguin derivar de la liquidació del contracte de l’ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA.
2. S’autoritza el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua per
transferir els fons necessaris per atendre les obligacions de naturalesa econòmica
derivades de la resolució de liquidació del «contracte de concessió de gestió del servei de proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat» i les despeses operatives inicials
de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat a la Generalitat de Catalunya o a l’Ens
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, en els termes i sota les condicions que estableixi el Govern mitjançant un acord. Aquests fons han de ser retornats a l’Agència
per l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat en un termini de 36 mesos a comptar
a partir de la data d’entrada en funcionament de l’Ens.
Tercera. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 17 de juliol de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Damià Calvet i
Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
Annex. Relació d’obres i instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat de
titularitat de la Generalitat de Catalunya que s’adscriuen a l’Ens
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat

1. Planta potabilitzadora del Ter (ETAP Ter), que inclou les torres de presa als
embassaments de Sau i Susqueda, les instal·lacions de derivació del Pasteral, la conducció de transport fins a l’estació de tractament i l’Estació Distribuïdora Ter (ED
Ter) amb els dipòsits i bombaments d’aigua potable.
2. Planta potabilitzadora del Llobregat (ETAP Llobregat), que inclou la instal·lació de dessalinització mitjançant electrodiàlisi reversible (EDR), així com les instal·lacions de captació i bombament des del riu Llobregat i l’Estació Distribuïdora
Llobregat (ED Llobregat) amb els dipòsits i bombaments d’aigua potable.
3. Planta dessalinitzadora del Llobregat (ITAM Llobregat).
4. Planta dessalinitzadora de la Tordera (ITAM Tordera) inclosos els bombaments i les conduccions fins a les plantes potabilitzadores de Palafolls, de Lloret-Tossa i de Blanes.
5. Estació Distribuïdora de la Trinitat (ED Trinitat).
6. Estació Distribuïdora de la Fontsanta (ED Fontsanta).
7. Estació Distribuïdora Cota 250 (ED C250).
8. Estació Distribuïdora de Masquefa (ED Masquefa).
9. Artèria ED Fontsanta-ED Trinitat.
9.1 Derivació municipal de Barcelona (cota 200).
9.2 Derivació municipal de Barcelona (cota 130,1).
9.3 Derivació municipal de Barcelona (cota 130,2).
9.4 Derivació municipal de Barcelona (cota 100).
9.5 Derivació municipal de Barcelona (cota 70).
10. Derivació municipal de la Central de Relleu.
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11. Derivació municipal del Prat de Llobregat.
12. Derivació municipal del Prat de Llobregat (peatge AGBAR).
13. Artèria ETAP Ter-ED Trinitat (PTT-EDT1).
13.1 Conducció comarcal del Maresme Sud.
13.1.1 Derivació municipal d’Alella (Can Magarola).
13.1.2 Derivació municipal d’Alella.
13.1.3 Derivació municipal de Teià.
13.1.4 Derivació municipal de Tiana.
13.1.5 Derivació municipal de Montgat.
13.2 Derivació municipal de l’Àrea Metropolitana (A-60) (Can Ruti).
13.3 Derivació municipal de Sant Fost de Campsentelles.
13.4 Derivació municipal de l’Àrea Metropolitana (cap d’entrada).
13.5 Derivació municipal del sifó del Besòs 1.000.
13.6 Derivació municipal del sifó del Besòs 400.
14. Segona artèria ETAP Ter–ED Trinitat (PTT-EDT2).
14.1 Derivació municipal de la Roca del Vallès (Can Messeguer).
14.2 Conducció comarcal del Vallès Oriental Centre (abans anomenada presa B).
14.2.1 Derivació municipal de la Roca del Vallès (Quatre Camins).
14.2.2 Derivació municipal de la Roca del Vallès (la Torreta).
14.2.3 Derivació municipal de les Franqueses del Vallès.
14.2.4 Derivació municipal de Granollers.
14.2.5 Derivació municipal de Canovelles.
14.2.6 Derivació municipal de les Franqueses del Vallès (pla de Llerona).
14.2.7 Derivació municipal de les Franqueses del Vallès (Santa Digna).
14.2.8 Derivació municipal de l’Ametlla del Vallès (Mas Dorca).
14.2.9 Derivació municipal de la Garriga.
14.2.10 Derivació municipal de l’Ametlla del Vallès.
14.2.11 Derivació municipal de l’Ametlla del Vallès (pla de la Violona).
14.3 Conducció comarcal del Vallès Oriental (Interconnexió).
14.3.1Derivació municipal de Vilanova del Vallès.
14.4 Conducció comarcal del Vallès Oriental Sud.
14.4.1 Derivació municipal de Montornès (Can Xec).
14.4.2 Derivació municipal de Vallromanes.
14.5 Conducció comarcal del Vallès Oriental Sud-est.
14.5.1 Derivació municipal de Montmeló (les Tres Creus).
14.5.2 Derivació municipal de Montornès (les Tres Creus).
14.6 Conducció comarcal del Vallès Oriental Sud-oest.
14.6.1 Derivació municipal de Martorelles (dipòsit 3.000).
14.6.2 Derivació municipal de Martorelles (Cobega).
14.6.3 Derivació municipal de Montornès (Can Bosquerons).
14.6.4 Derivació municipal de Martorelles (polígon industrial).
14.6.5 Derivació municipal de Martorelles.
14.6.6 Derivació municipal de Santa Maria de Martorelles.
14.7 Derivació municipal de Sant Fost de Campsentelles.
14.8 Derivació municipal de Sant Fost de Campsentelles (Can Teià).
14.9 Conducció comarcal del Vallès Oriental Oest.
14.9.1 Derivació municipal de Mollet del Vallès (2).
14.9.2 Derivació municipal de Lliçà de Vall.
14.9.3 Derivació municipal de Lliçà de Vall (Can Farnés).
14.9.4 Derivació municipal de Montmeló (2.000) (Turó de la Bandera).
14.9.5 Derivació municipal de Parets de Vallès (Can Volart).
14.9.6 Derivació municipal de Parets de Vallès.
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14.10 Conducció comarcal del Vallès Oriental Sud.
14.10.1 Derivació municipal de Montcada i Reixac.
14.10.2 Derivació municipal de Ripollet (presa directa).
14.10.3 Derivació municipal de Ripollet.
14.10.4 Derivació municipal de Barberà del Vallès.
14.10.5 Derivació municipal de Cerdanyola del Vallès.
14.10.6 Derivació municipal de Sant Cugat del Vallès.
14.10.7 Derivació municipal de Barberà del Vallès (peatge).
15. Conducció comarcal del Vallès Oriental Est.
15.1 Derivació municipal de Cardedeu.
15.2 Derivació municipal de Llinars del Vallès.
15.3 Derivació municipal de Sant Antoni de Vilamajor.
15.4 Derivació municipal de Sant Pere de Vilamajor.
15.5 Derivació municipal de Cànoves i Samalús.
16. Artèria ED C250-Riera de Caldes.
16.1 Derivació municipal de Badia del Vallès.
16.2 Derivació municipal de Barberà del Vallès (riera de Caldes).
16.3 Derivació municipal de Polinyà.
16.4 Derivació municipal de Polinyà (Can Rovira).
16.5 Derivació municipal de Santa Perpètua de Mogoda (polígon Urvasa).
16.6 Derivació municipal de Santa Perpètua de Mogoda.
16.7 Derivació municipal de la Llagosta.
16.8 Derivació municipal de Mollet del Vallès (riera de Caldes).
17. Conducció comarcal del Vallès Occidental Centre-nord
17.1 Derivació municipal de Sant Quirze del Vallès (Pallars i Llobateres).
17.2 Derivació municipal de Sant Quirze del Vallès (Can Pallars).
17.3 Derivació municipal de Sabadell (Serra Galliners).
17.4 Derivació municipal de Sant Quirze del Vallès (Arraona).
17.5 Derivació municipal de Sant Quirze del Vallès (Cobega).
17.6 Derivació municipal de Sant Quirze (Can Feu 2).
17.7 Derivació municipal de Sabadell (Arraona 300).
17.8 Derivació municipal de Sabadell (Arraona 200).
17.9 Derivació municipal de Sabadell (Can Llong).
17.10 Derivació municipal de Castellar del Vallès.
18. Conducció comarcal del Vallès Occidental-Oriental.
18.1 Derivació municipal de Palau-Solità i Plegamans (el Trenet).
18.2 Derivació municipal de Palau-Solità i Plegamans - Sentmenat.
18.3 Derivació municipal de Palau-Solità i Plegamans.
18.4 Derivació municipal de Lliçà d’Amunt.
18.5 Derivació municipal de Sentmenat.
18.6 Derivació municipal de Caldes de Montbui.
18.7 Derivació municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (els Lledoners).
18.8 Derivació municipal de Santa Eulàlia de Ronçana - Bigues i Riells.
19. Artèria ETAP Ter-Maresme.
19.1 Derivació municipal de Dosrius.
19.2 Derivació municipal d’Òrrius.
19.3 Derivació municipal d’Argentona.
19.4 Derivació municipal de Mataró (Cota 100).
19.5 Conducció comarcal del Maresme Centre-nord.
19.5.1 Derivació municipal de Mataró (Cota 180).
19.5.2 Derivació municipal de Sant Andreu de Llavaneres.
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19.5.3 Derivació municipal de Sant Vicenç de Montalt.
19.5.4 Derivació municipal de Caldes d’Estrac.
19.6 Conducció comarcal del Maresme Centre-sud.
19.6.1 Derivació municipal de Cabrera de Mar.
19.6.2 Derivació municipal de Vilassar de Mar.
19.6.3 Derivació municipal de Premià de Mar.
19.6.4 Derivació municipal de Premià de Dalt.
19.6.5 Derivació municipal de Premià de Dalt (la Cisa).
19.6.6 Derivació municipal de Cabrils.
19.6.7 Derivació municipal de Vilassar de Dalt.
19.6.8 Derivació municipal del Masnou.
19.6.9 Derivació municipal del Masnou (vall de Rials).
19.7 Conducció comarcal del Maresme Nord.
19.7.1 Derivació municipal d’Arenys de Mar 1.
19.7.2 Derivació municipal d’Arenys de Munt 1.
19.7.3 Derivació municipal d’Arenys de Mar 2.
19.7.4 Derivació municipal d’Arenys de Mar 3.
19.7.5 Derivació municipal de Canet de Mar 1.
19.7.6 Derivació municipal de Canet de Mar 2.
19.7.7 Derivació municipal de Sant Cebrià de Vallalta.
19.7.8 Derivació municipal de Sant Pol de Mar 1.
19.7.9 Derivació municipal de Sant Pol de Mar 2.
19.7.10 Derivació municipal de Sant Pol de Mar 3.
19.7.11 Derivació municipal de Calella 1.
19.7.12 Derivació municipal de Calella 2.
20. Artèria ITAM Tordera-ETAP Ter.
20.1 Derivació municipal de Fogars de la Selva.
20.2 Derivació municipal d’Hostalric.
20.3 Derivació municipal de Santa Maria de Palautordera.
21. Artèria ETAP Llobregat-ED C250.
21.1 Derivació municipal de Castellbisbal 1.
21.2 Derivació municipal de Castellbisbal 2.
21.3 Derivació municipal de Rubí (Can Carreres).
21.4 Derivació municipal de Rubí (la Verneda).
21.5 Derivació municipal de les Fonts de Terrassa.
21.6 Conducció comarcal del Vallès Occidental Centre-sud.
21.6.1 Derivació municipal de Rubí (Can Rosés).
21.6.2 Derivació municipal de Sant Cugat del Vallès (Llobregat).
22. Derivació municipal de Terrassa (els Bellots).
23. Derivació municipal de Martorell.
24. Artèria ETAP Llobregat-ED Masquefa.
25. Derivació municipal de Masquefa.
26. Derivació municipal de Sant Esteve Sesrovires.
27. Conducció comarcal de l’Anoia.
27.1 Derivació municipal de Piera.
27.2 Derivació municipal de Vallbona d’Anoia.
27.3 Derivació municipal de la Pobla de Claramunt.
27.4 Derivació municipal de Castellolí.
27.5 Derivació municipal de Vilanova del Camí.
27.6 Derivació municipal d’Igualada.
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27.7 Derivació municipal de Santa Margarida de Montbui.
28. Conducció comarcal del Baix Llobregat Centre.
28.1 Derivació municipal de Gelida.
28.2 Derivació municipal de Castellví de Rosanes.
29. Conducció comarcal del Penedès-Garraf.
29.1 Derivació municipal de Sant Llorenç d’Hortons.
29.2 Derivació municipal de Sant Sadurní d’Anoia.
29.3 Derivació municipal del Pla del Penedès.
29.4 Derivació municipal de Subirats.
29.5 Derivació municipal de Puigdàlber.
29.6 Derivació municipal de la Granada.
29.7 Derivació municipal de Sant Cugat Sesgarrigues.
29.8 Derivació municipal d’Olèrdola (Sant Pere Molanta).
29.9 Derivació municipal d’Olèrdola (Moja).
29.10 Derivació municipal d’Olèrdola (Daltmar).
29.11 Derivació municipal de Canyelles (Daltmar).
29.12 Derivació municipal d’Avinyonet del Penedès.
29.13 Derivació municipal d’Olèrdola (Can Trabal).
29.14 Derivació municipal d’Olivella.
29.15 Derivació municipal d’Olèrdola (les Masies).
29.16 Derivació municipal de Canyelles.
29.17 Derivació municipal de Sant Pere de Ribes (les Roquetes).
29.18 Derivació municipal de Sitges.
29.19 Derivació municipal de Sant Pere de Ribes.
29.20 Derivació municipal de Vilanova i la Geltrú (sector Marquès).
29.21 Derivació municipal de Vilanova i la Geltrú (sector Mas Roquer).
29.22 Derivació municipal de Vilanova i la Geltrú (Santa Maria).
29.23 Derivació municipal de Cubelles.
29.24 Conducció comarcal de l’Alt Penedès.
29.24.1 Derivació municipal de Vilafranca del Penedès.
29.24.2 Derivació municipal de Sant Martí Sarroca.
29.24.3 Derivació municipal de Torrelles de Foix.
29.24.4 Derivació municipal de Vilobí del Penedès.
30. Artèria ETAP Llobregat-ED Fontsanta.
30.1 Derivació municipal de Castellbisbal.
30.2 Derivació municipal de Sant Andreu de la Barca.
30.3 Derivació municipal de Corbera del Llobregat.
30.4 Derivació municipal del Papiol.
30.5 Derivació municipal de Pallejà.
30.6 Derivació municipal de Pallejà (pous).
30.7 Derivació municipal de Molins de Rei.
30.8 Derivació municipal de Cervelló - La Palma.
30.9 Derivació municipal de Sant Vicenç dels Horts.
31. Artèria ETAP Llobregat-Abrera.
31.1 Derivació municipal de Terrassa (Mina Pública).
31.2 Derivació municipal d’Abrera (Can Vilalba).
31.3 Derivació municipal d’Abrera (Sant Ermengol).
31.4 Conducció comarcal del Baix Llobregat Nord.
31.4.1 Derivació municipal d’Esparreguera 2.
31.4.2 Derivació municipal d’Esparreguera 3.
31.4.3 Derivació municipal de Collbató.
31.4.4 Derivació municipal dels Hostalets de Pierola.
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31.4.5 Derivació municipal del Bruc.
31.4.6 Derivació municipal d’Esparreguera (el Mas d’en Gall).
32. Instal·lacions fotovoltaiques de producció d’energia elèctrica de la xarxa
Ter-Llobregat.
33. Artèria ITAM Llobregat-ED Fontsanta.
34. Artèria ETAP Cardener-Òdena.
34.1 Derivació municipal dels Prats de Rei.
34.2 Derivació municipal de Sant Pere Sallavinera.
34.3 Derivació municipal de Fonollosa.
34.4 Derivació municipal de Calonge de Segarra.
34.5 Derivació municipal de Calaf.
34.6 Derivació municipal de Pinós.
34.7 Derivació municipal de Sant Mateu de Bages.
Antecedents del Decret llei

1. Sentència núm. 390/2015, de 22 de juny de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
2. Sentència núm. 269/2018, de 20 de febrer de 2018, del Tribunal Suprem
3. Decret de 3 d’abril de 2018, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
declarant la fermesa de la sentència
4. Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’anul·lació del contracte
5. Comunicació a la Secretaria del Govern d’inici de la tramitació del Decret llei
6. Memòria justificativa article 38, Llei 13/2008
7. Informe jurídic
8. Informe de la Direcció General de Funció Pública
9. Informe de la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració
10. Informe de la Direcció General de Pressupostos
11. Informe de la Direcció General del Patrimoni
12. Informe de la Intervenció General
13. Nota de resposta als informes preceptius
14. Text del Decret llei aprovat pel Govern
15. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Pública
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les herències intestades
250-00279/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre la modificació de la cobertura del
cobrament del lloguer (Avalloguer)
250-00280/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre el sistema de suport econòmic als
centres especials de treball
250-00281/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.
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Proposta de resolució sobre el sistema de contractació als centres
especials de treball en els casos d’envelliment
250-00282/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema de
certificació homologat per a la formació laboral dels centres
especials de treball per al col·lectiu de persones amb diversitat
funcional
250-00283/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre l’aplicació dels protocols previstos
sobre la captura i la retirada de l’ós Goiat
250-00284/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.
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Proposta de resolució sobre el desplegament del Pla d’activitat
física, esport i salut
250-00285/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre el suport a la transició cap a l’empresa
ordinària dels treballadors provinents dels centres especials de
treball
250-00286/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre el Codi risc de suïcidi
250-00287/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.
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Proposta de resolució sobre l’abordatge multidisciplinari del dolor
crònic no oncològic en els pacients amb prescripció d’opiacis
250-00288/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre la targeta sanitària «Cuida’m»
250-00289/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció
del centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central
250-00290/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat dels
habitatges del barri dels Merinals, de Sabadell
250-00291/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista de
Montserrat
250-00292/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte català contra la
violència masclista
250-00293/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.
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Proposta de resolució sobre les actuacions de prevenció en matèria
de consum durant la temporada estival amb relació al transport aeri
250-00294/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs
250-00295/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre la gestió de les condicions d’allotjament
dels treballadors temporers de Lleida
250-00296/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.
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Proposta de resolució sobre l’auditoria del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
250-00297/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre el compliment de les directrius de la
iniciativa per a l’accessibilitat web (WAI) en les pàgines web de la
Generalitat
250-00298/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre l’optimització i el suport a usuaris de
la plataforma de contractació pública de l’Administració Oberta de
Catalunya
250-00299/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.
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Proposta de resolució sobre l’actualització de la guia de prestacions
i serveis a les famílies
250-00300/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets dels ciutadans
atesos als centres d’urgències d’atenció primària
250-00301/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut
Voltrera, d’Abrera
250-00302/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.
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Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència residencial a
l’Hospitalet de Llobregat
250-00303/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol
unificat per al tractament de casos de mort perinatal
250-00305/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 11170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, María del Camino Fernández
Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta
de resolución sobre el desarrollo de un protocolo unificado para el tratamiento de
casos de muerte perinatal, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con
el siguiente texto:
Exposición de motivos

Conocemos como muerte perinatal aquella que se produce entre la semana 28 de
gestación y los 7 primeros días de vida. Actualmente en Catalunya la tasa de mortalidad perinatal es del 4,64 por cada 1000 nacimientos, según los últimos datos
recogidos por el Idescat.
El fallecimiento de un hijo o una hija durante el embarazo, el parto o los primeros días de vida es, seguramente, una de las experiencias más difíciles de afrontar
para una familia. El impacto en su vida es tal que estas mujeres sufren un alto nivel
de estrés y de depresión. Aún a día de hoy es común que el apoyo que se recibe tanto
desde el sistema sanitario como del entorno social es deficitario.
En los últimos años algunos hospitales y profesionales sanitarios han realizado
un protocolo de atención sanitaria dirigido a estos casos con un enfoque más humano e integral, que incluye la formación de los profesionales sanitarios que los
asisten.
Sin embargo, estos protocolos no están disponibles en la mayoría de los centros
hospitalarios. En muchas ocasiones las familias que pasan por situaciones de duelo
perinatal se encuentran compartiendo espacios con familias cuyos hijos han nacido
sanos. Además, los profesionales que las atienden, por lo general, no tienen formación específica para atender a las familias que sufren la muerte de un feto o de un
recién nacido.
Por otro lado, los profesionales, por lo general, no tienen la suficiente formación
ni los conocimientos para afrontar la muerte perinatal. No es por falta de voluntad,
sino por la no creación ni inclusión en la práctica diaria de protocolos de actuación,
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y la falta de adecuación de espacios físicos y de creación de equipos especializados
con un protocolo generalizado.
El Departament de Salut ha desarrollado una guía de cuidados paliativos perinatales y otra de acompañamiento al duelo perinatal, consistente en una serie de recomendaciones dirigidas a ser un apoyo importante para las mujeres y sus parejas que
tienen que afrontar esta situación, con la finalidad de responder a los interrogantes
que se les presenten y facilitar la toma de decisiones.
Es necesario, sin embargo, la creación de un protocolo unificado para ayudar a
resolver estas situaciones que causan un importante impacto emocional desde su detección o posible previsión hasta el final del proceso, de modo que sirva para ofrecer
una ayuda integral en todos los aspectos que esta situación requiere.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a confeccionar un
protocolo detallado que sirva como protocolo unificado de actuación ante casos de
muerte perinatal en la sanidad catalana, que incluya:
a. La asignación de un espacio físico que asegure la intimidad de la familia. En
la medida de lo posible, ofrecer a la familia una habitación en la que puedan estar
acompañados por personal sanitario si así lo desean.
b. La identificación de esos espacios o situaciones con un símbolo (sirvan de
ejemplo las mariposas azules en el Hospital de San Sebastián, en la comunidad autónoma del País Vasco, o las libélulas en el Hospital de Sant Joan de Déu), y que
ese símbolo sirva también para marcar los historiales clínicos como aviso para el
médico de cabecera o el ginecólogo/a en el seguimiento del puerperio o el de un
futuro embarazo.
c. Formación especializada y continuada en muerte perinatal, cuidados paliativos perinatales y duelo perinatal a los profesionales en la medida correspondiente
a su categoría (por ejemplo, ginecólogos, comadronas, enfermeros, auxiliares y camilleros).
d. Garantizar la disponibilidad de apoyo y asesoramiento psicológico.
e. Posibilidad de ofrecer recuerdos a las familias (fotos del bebé, caja de recuerdo
con las huellas, etc.)
f. Contactar con la familia, transcurrido un tiempo, para dar espacio y posibilidad de resolver cualquier duda o necesidad que se le plantee.
Palacio del Parlamento, 9 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; María del Camino Fernández
Riol, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol
específic de seguiment dels programes individuals d’atenció
250-00306/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 11171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Carmen de Rivera i Pla, diputada
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol específic de seguiment dels PIA, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
3.10.25. Propostes de resolució

74

BOPC 136
26 de juliol de 2018

Exposició de motius

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de protecció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, va suposar un gran avenç i un bri
d’esperança per totes aquelles persones que es trobaven en situació de dependència,
donat que suposava un esforç per part de l’administració en ajudar i tractar de millorar la qualitat de vida d’un sector de població vulnerable.
D’entre les queixes més constants que ha rebut el Síndic de Greuges, segons el seu
Informe Anual del 2017, és sobre els Programes Individuals d’Atenció (PIA), el document en què es determinen les modalitats d’intervenció més adequades per a cada
persona dependent, derivades de la seva situació concreta. Segons exposa el Síndic al
seu informe, el seguiment del programa individual d’atenció és essencial per assegurar que la persona en situació de dependència rep els serveis necessaris que requereix
i que són destinats a complir les finalitats per les quals van ser atorgats.
Actualment la funció de revisar els PIA correspon als serveis socials bàsics, però
no hi ha cap protocol que desenvolupi i coordini aquesta fase del procés. L’acumulació de casos en relació al personal destinat a fer aquest seguiment i avaluació no
està proporcionat, cosa que impedeix atendre de forma correcta a les persones en
situació de dependència.
L’absència d’un protocol que coordini el funcionament d’aquests serveis socials
bàsics de caràcter municipal pot portar a disfuncions que, més enllà de repercutir
en un mal servei per part de l’Administració, repercuteix en la qualitat de vida d’un
sector de la ciutadania ja de per si molt vulnerable.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Elaborar un protocol específic de seguiment dels Programes Individuals
d’Atenció (PIA), que coordini tots els protocols municipals en aquest àmbit i que
incorpori, de manera detallada, la finalitat i els objectius del procés, la periodicitat,
el procediment i la dinàmica de la visita i les actuacions posteriors.
2) Donar comptes davant d’aquesta Comissió, en el termini màxim de 6 mesos,
sobre l’estat d’aquest protocol.
3) Fixar de manera expressa l’òrgan que ha de fer el seguiment i la seva periodicitat, modulable segons les circumstàncies de cada supòsit, a les resolucions d’aprovació del PIA.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’impuls de la renovació del sistema de
refrigeració dels jutjats de Sabadell
250-00307/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 11400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de impulso de la renovación del sistema de refrigeración de los Juzgados de Sabadell, para
que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto:
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Exposición de motivos

El buen funcionamiento de la Justicia es una exigencia como garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, una reclamación social y una condición indispensable para la adecuada marcha de la economía. El partido judicial de
Sabadell está integrado por 21 juzgados, comprende 9 términos municipales y tiene
competencia para resolver los conflictos de una población total de 316.600 habitantes, la cual va incrementándose progresivamente.
Uno de los problemas que afectan a estos juzgados como a la gran mayoría de
órganos judiciales en Cataluña es la sobrecarga de trabajo que sufren en primer término los servidores públicos de la Justicia y en última instancia los ciudadanos. Sin
embargo, a este grave problema cabe añadir las múltiples carencias y necesidades
de recursos materiales, inmateriales y humanos de la Administración de Justicia,
materia en la que la Generalitat de Cataluña tiene plena competencia.
Así, el edificio judicial en el que se ubican los juzgados de Sabadell dificulta el
día a día de la actividad.
El edificio judicial, está constituido por dos torres de distinta altura; una de ellas
de nueve plantas comprende el grueso de los juzgados y dependencias oficiales.
El edificio carece de un sistema idóneo de ventilación y regeneración interior del
aire, a lo que se une la imposibilidad de abrir ninguna ventana, siendo todo él acristalado y recibiendo durante todo el día los rayos de sol, lo que provoca la elevación
de temperatura. El sistema de refrigeración y calentamiento del edificio consta de
seis compresores. De estos seis compresores, dos de ellos se encuentran estropeados
y obsoletos desde hace años, y en consecuencia no funcionan. El pasado año, en el
mes de junio, y en plena ola de calor se estropearon dos máquinas más, por lo que
el edificio únicamente disponía de dos compresores para refrigerarlo todo, por lo
que dio lugar a que se recogieran temperaturas de hasta 36 grados en el interior de
distintos despachos y ubicaciones. En estas circunstancias la Inspección de trabajo
decidió cerrar las nueve plantas de edificio, instando al Departamento de Justicia a
arreglar la refrigeración antes de permitir nuevamente la apertura del mismo.
Dos de los compresores rotos fueron reparados. No obstante, ante la grave situación generada, el Departamento de Justicia aparentemente se comprometió a destinar 600.000.- € a la renovación del sistema de refrigeración y calentamiento del
edificio en el año 2018.
A fecha de hoy, de nuevo en plena ola de calor, no se ha materializado ninguna
acción en ejecución de dicha partida presupuestaria, volviéndose a alcanzar situaciones de subidas de temperaturas y colocación necesaria de ventiladores que complementen la refrigeración para intentar conseguir las mínimas condiciones de salubridad y seguridad laboral.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
1. Llevar a cabo, antes de la finalización el año 2018, las actuaciones previstas
por el Departamento de Justicia para paliar la grave situación en que se encuentra
el sistema de refrigeración y calentamiento del edificio en el que se ubican los Juzgados de Sabadell.
Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada,
GP Cs
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Proposta de resolució sobre la necessitat urgent de millorar la
seguretat pública en municipis de l’Alt Empordà
250-00308/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 11405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la urgente
necesidad de mejorar la seguridad pública en municipios del Alt Empordà, para que
sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La situación que viven diversos municipios del Alt Empordà en materia de seguridad pública es grave y alarmante. Colera, Garbet, Vilajuïga, Portbou, Llançà,
Cadaquès o Port de la Selva son poblaciones que carecen de efectivos de Mossos
d’Esquadra con carácter permanente y que multiplican en gran cantidad sus habitantes en época estival.
Además, su situación geográfica, formando en la práctica parte de la frontera
entre España y Francia, añade un factor de riesgo a la seguridad pública como es el
intenso tráfico de personas, con la especial dificultad para los desplazamientos desde las comisarías de Mossos d’Esquadra más próximas que se encuentran en Roses
y Figueres por el levado tráfico y el atractivo para la delincuencia organizada transfronteriza.
La situación de estas comisarías comporta en caso de precisarse actuaciones en
materia de seguridad pública en estos municipios unos tiempos de reacción mínimos de 40 minutos, lo que evidentemente dificulta o imposibilidad la efectividad de
dichas actuaciones.
Además, la oficina de proximidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra de Portbou
y la comisaría compartida de Llançà son totalmente insuficientes para las necesidades de estas poblaciones. De hecho, la oficina de proximidad dispone únicamente de
dos efectivos policiales que, en caso de actuación fuera de la misma, deben dejarla
completamente desatendida.
Todas estas circunstancias comportan una sobrecarga y desbordamiento de trabajo, tanto de los efectivos de policía local, como especialmente de otros cuerpos
y fuerzas de seguridad como la Guardia Civil y la Policía Nacional que no tienen
encomendadas con carácter preferente la seguridad pública de estas poblaciones,
los cuales en muchísimas ocasiones son los primeros efectivos públicos obligados a
intervenir en situaciones de riesgo o peligro.
Esta lamentable realidad es una muestra más de la dejación y el abandono de la
Generalitat de sus competencias en materia de seguridad que repercute en la vida
diaria de los habitantes de estas poblaciones, los cuales se sienten y están en muchas
ocasiones desprotegidos.
Es necesario remediar esta situación con medidas urgentes para que los habitantes de estos municipios del Alt Empordà no sufran la inseguridad y desprotección
que actualmente padecen.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. Reconocer y alabar la labor que vienen desempeñando los efectivos de las policías locales, la Guardia Civil y la Policía Nacional en materia de seguridad pública
en los municipios del Alt Empordà que no disponen de comisarías de Mossos d’Es-
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quadra, en los que son la primera fuerza pública en intervenir en muchas ocasiones
ante situaciones de peligro.
2. Estudiar urgentemente el inmediato establecimiento de una comisaría en alguna ubicación más próxima a las poblaciones indicadas en la parte expositiva de
esta resolución.
3. Rediseñar la actual distribución territorial del cuerpo de Mossos d’Esquadra,
si conviene modificando el actual mapa de Áreas Básicas Policiales, de tal manera
que se garantice un tiempo de actuación en cualquier población de l’Alt Empordà
que sea homogéneo.
4. Incrementar en, al menos, 30 agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra la
plantilla preferentemente destinada a cumplir con labores de seguridad pública en
las poblaciones del Alt Empordà indicadas en la parte expositiva de esta resolución.
Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut del
CAP Vallirana
250-00309/12
PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS
Reg. 11407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Galiano, portavoz del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la recuperación de los
servicios de salud del CAP Vallirana, para que sea sustanciada ante la Comissió de
Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Centro de Atención Primaria (CAP) de la localidad de Vallirana (Baix Llobregat), que ya sufrió en 2011 el cierre del servicio de atención continuada durante el
proceso de recortes realizados por el Govern de la Generalitat en la sanidad pública
de Cataluña, sigue viviendo en la actualidad la pérdida de servicios sanitarios muy
demandados por la población.
Desde que se jubiló la especialista en ginecología, este puesto no ha sido cubierto, suponiendo un nuevo recorte a los servicios que presta el CAP. A esta vacante
hay que sumarle la falta de un pediatra, puesto que tampoco se ha cubierto.
Al problema de tener que trasladarse a otra localidad para poder ser atendidas,
hay que añadir la mayor carga de trabajo y aumento de tiempo de espera que se genera en el centro de atención al que se derivan las pacientes. El CAP más próximo
al municipio de Vallirana que cuenta con un horario ampliado y con servicio de urgencias 24 horas es el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Sant Andreu de la Barca, el cual se encuentra a unos 15 minutos de distancia para aquellas
personas que disponen de vehículo.
El Pleno municipal de Vallirana, haciéndose eco de la demanda de la población,
se ha pronunciado en diversas ocasiones a favor de la recuperación de los servicios
recortados en el CAP. Asimismo, en la sesión de la Comisión de Salud del Parlament del 6 de julio de 2017, se aprobó la resolución 752/XI sobre la recuperación
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de servicios de atención continuada en el Baix Llobregat, entre ellos el del CAP de
Vallirana, sin que hasta la fecha se le haya dado cumplimiento por parte del Govern.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans y el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presentan la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Destinar los recursos necesarios para cubrir de forma urgente las vacantes de
médico especialista en ginecología y pediatría en el CAP de Vallirana.
2. Establecer un calendario para que otros especialistas pasen consulta de forma
periódica en el CAP de Vallirana, evitando a la población de este municipio tener
que desplazarse para recibir una atención adecuada.
3. Dar cumplimiento a la recuperación de los servicios de veinticuatro horas de
los Centros de Atención Primaria del Baix Llobregat, en los términos reflejados en
la Resolución 752 de la anterior legislatura, y garantizar la apertura del servicio de
urgencias de veinticuatro horas en el CAP de Vallirana antes de finalizar el año
2018.
Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP
Cs. Eva Granados Galiano, portavoz; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels centres hospitalaris i
sanitaris per a persones amb discapacitat
250-00310/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 11408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Jorge Soler González, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la adaptación de los centros hospitalarios y sanitarios para personas con discapacidad, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En Cataluña hay, actualmente, más de 550.000 personas con algún tipo de discapacidad, que representan el 8% de la población. El camino para conseguir su plena
y total inclusión ha avanzado mucho y superado muchas barreras, pero es cierto que,
aunque la normativa va hacia esa senda de la igualdad, la realidad práctica nos demuestra que aún queda recorrido. En esa interactuación diaria existen barreras que,
en ocasiones, impiden o dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad,
y poder gozar de los distintos servicios y derechos en igualdad de condiciones con
los demás.
El marco normativo para que las personas con algún tipo de discapacidad gocen
de su plena inclusión e igualdad de derechos en el ámbito sanitario se encuentra regulado, entre otras, en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. En
el capítulo I del título I se recogen los derechos de los ciudadanos y, entre otros en
su artículo 4, se establece el derecho a recibir información sobre los derechos que les
otorga esta Ley, así como sobre las vías para ejercitar tales derechos y a recibir información sobre las actuaciones y prestaciones de salud pública, su contenido y la forma
de acceder a las mismas. En el citado artículo se recoge, además, que toda la informa3.10.25. Propostes de resolució
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ción se facilitará para su comprensión en función del colectivo afectado, y estará disponible en las condiciones y formato que permita su plena accesibilidad a las personas
con discapacidad de cualquier tipo.
Asimismo, en dicha normativa se articula también el derecho a la igualdad, preceptuando que todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de su discapacidad.
El marco normativo para la atención sanitaria a las personas con discapacidad
es amplio, pero su vigencia y aplicación práctica nos lleva en la vida diaria de las
personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo visual o auditiva, a que en demasiadas ocasiones no se materialice dicha regulación en la citada atención o comunicación sanitaria, haciéndose necesaria, además de la prolífera regulación, una
aplicación práctica y concreta de la misma que nos lleve, en definitiva, a una eliminación total de discriminación o barrera de cualquier tipo, ante cualquier tipo de
discapacidad.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Elaborar, en un plazo no superior a dos meses, un registro de los centros hospitalarios y de salud donde no se cuente con un sistema adaptado de información, de
comunicación y de acceso al servicio sanitario para personas con cualquier tipo de discapacidad y, en particular, las afectadas por las barreras de comunicación, como son
las personas con discapacidad sensorial (visual, auditiva o ambas) y las personas con
discapacidad intelectual, entre otras.
2) Elaborar un informe en el que se recojan, al menos:
– Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que han de reunir los centros sanitarios en materia de información y comunicación, y en particular la relación de ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, así como los
servicios de interpretación y de video interpretación en Lengua de Signos Española
(LSE) y Lengua de Signos Catalana (LSC) para personas sordas en los centros sanitarios; así como las condiciones básicas de los servicios realizados a través del uso
de dispositivos tecnológicos, como son las plataformas de información y servicios
sanitarios, Salud Responde o el 061.
– El calendario de implementación de las condiciones en materia de información
y comunicación accesibles, con la incorporación inicial y escalada de los recursos y
medidas en la red del sistema sanitario catalán.
3) Llevar a cabo, tras la elaboración del registro descrito en el punto 1 y el informe del punto 2, en un plazo no superior a dos meses, todas las actuaciones necesarias para implantar en todas las salas de espera de los centros hospitalarios y de
salud de Cataluña un sistema adaptado que permita la información, la comunicación
y el acceso al servicio sanitario a todas las personas con algún tipo de discapacidad,
en especial auditiva o visual.
4) Garantizar, con cuantos protocolos y medidas de apoyo sean necesarios, la
atención sanitaria a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jorge Soler González, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la informació i la localització dels ossos
del Pirineu
250-00311/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 11409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Javier Rivas Escamilla, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la información y localización de los osos en el Pirineo, para que sea sustanciada
ante la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La reintroducción de osos en las zonas del Aran y el Pallars ha alterado la dinámica tradicional, que ha obligado a la concentración de los rebaños ovinos para su
custodia, en el intento de minimizar los daños ocasionados por los ataques de los
osos y estableciéndose una línea de indemnizaciones sujeta a un lento procedimiento administrativo.
El agrupamiento para la protección de los rebaños ovinos no ha impedido los
continuos ataques de los osos, pero de difícil detección debido a la falta de información en tiempo real.
Cuando un animal perece en un ataque, es el ganadero quien tiene que detectarlo
y avisar a los Agentes Rurales, para que se desplacen al lugar de los hechos y desarrollen las investigaciones necesarias para aclarar las causas de la muerte y certificar
si la muerte ha sido debida al ataque de un oso, e iniciar el proceso de indemnización, con la dificultad que comporta.
En este momento parece que solamente un oso, Goiat, mantiene activo el collar
de localización GPS, pero el envío de datos de su posición se realiza cada 10 horas,
lo que posibilita como mínimo, en este ejemplar, saber por dónde ha pasado y por lo
tanto conocer si puede ser responsable de los daños causados.
Informar a los ganaderos en práctica extensiva diariamente de los recorridos de
los osos, serviría de aviso, en el caso de tener constancia de la presencia en la zona
donde tienen sus ganados, para subir a la montaña; también para realizar recuento
y localizar cadáveres, que permita iniciar el proceso administrativo de reclamación.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Que establezca un canal de comunicación con todos los ganaderos con reses
en la montaña y se les informe de los recorridos de los osos con GPS, permitiéndoles así en el menor tiempo posible subir a la montaña para comprobar las posibles
pérdidas.
2. Que se implementen y mantengan los collares GPS al mayor número posible
de ejemplares de oso adultos.
Palacio del Parlamento, 18 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

3.10.25. Propostes de resolució

81

BOPC 136
26 de juliol de 2018

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del Castell de
Sant Ferran, de Figueres
250-00312/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 11410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Héctor Amelló Montiu, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución
sobre el inestimable valor histórico y cultural del Castell de Sant Ferran de Figueres (Girona), para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente
texto:
Exposición de motivos

El Castell de Sant Ferran está situado en la ciudad de Figueres (Girona); fue declarado Bien de Interés Cultural y catalogado como Monumento Histórico y Artístico. La fortaleza, integrada por dos recintos, es el monumento de mayo-res dimensiones de Cataluña y la fortaleza abaluartada más grande de Europa ocupando más
de 550.000 m².
Para la ciudad de Figueres la fortaleza tiene un incalculable valor histórico y cultural que debe ser conservado y promovido para el conocimiento y disfrute de las
generaciones presentes y futuras. Las Administraciones públicas tienen la misión
ineludible de asumir su preservación siendo una responsabilidad irrenunciable y que
requiere una especial atención.
En el año 2003 se creó el Consorcio del Castell de Sant Ferran a través de un
convenio firmado entre el Ministerio de Defensa, el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña y el Ayuntamiento de Figueres cuyo objeto es «la cooperación económica,
técnica y administrativa entre las entidades que la integran para la gestión, restauración y revitalización de la fortaleza de Sant Ferran, mediante la promoción de usos
civiles y militares con la finalidad de conocer la historia y la cultura, sin que por eso
pierda su propia esencia, determinada por su origen, su función histórica y su actual
propiedad y de acuerdo con el Plan Director».
Desde el año 2013 la aportación económica anual de la Generalitat de Cataluña
se ha reducido en un 54,9% hasta los 11.921 € actuales. Una reducción que durante
los últimos años ha limitado las actuaciones de gestión, res-tauración, revitalización
y puesta en valor de la fortaleza.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Aumentar la aportación anual como administración consorciada, recuperando
los 26.490 euros previos a los recortes de 2013.
2. Colaborar activamente con la restauración y revitalización de la fortaleza de
Sant Ferran financiando íntegramente el proyecto de saneamiento de los pozos de la
plaza de armas de la fortaleza de San Fernando en Figueres y reposición de la seguridad anticaidas en su interior, con un presupuesto estimado de 31.395,83 €.
3. Realizar una campaña de promoción y comunicación, en coordinación con el
Consorcio del Castell de Sant Ferran, que ponga de relieve el inestimable valor histórico y cultural de la fortaleza y lo dé a conocer a la ciudadanía.
Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre els comptes oficials del Govern en les
xarxes socials
250-00313/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 11411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’ús de
les xarxes socials per part dels comptes oficials del Govern, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent:
Exposició de motius

En les darreres setmanes hem vist com el Govern de la Generalitat i diferents
departaments han fet piulades a la xarxa social Twitter, des dels seus respectius
comptes oficials amb el logotip del Govern, mostrant els diferents consellers en actes polítics particulars.
Aquesta pràctica d’utilitzar les xarxes socials amb clares finalitats partidistes, en
què es barregen les activitats personals dels consellers, siguin les que siguin, amb
la seva agenda institucional, és inacceptable i contravé diametralment el perfil estrictament institucional que han de tenir els canals de comunicació dels diferents
departaments a les xarxes socials.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya subratlla que els perfils oficials del Govern de la
Generalitat i dels seus departaments a totes les xarxes socials han de tenir un caràcter estrictament institucional i han de centrar-se només en l’activitat institucional del
conseller i del Departament.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer un ús estrictament institucional de tots els seus perfils oficials a les xarxes socials i no reflectir
en cap moment l’activitat privada o política dels consellers.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar a disposició de tots els grups parlamentaris el llibre o manual d’estil dels perfils oficials del
Govern i dels Departaments a totes les xarxes socials.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, diputada,
GP Cs
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Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-00314/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 11412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de foment de les orquestres privades, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el
text següent:
Exposició de motius

Un dels reptes de Catalunya pel que fa a l’àmbit de la cultura és fomentar la música clàssica perquè pugui arribar a tots els indrets i a totes les classes socials. D’altra banda, cada cop tenim més joves amb talents i preparats que no troben sortides
per la manca d’orquestres a Catalunya. Una de les maneres d’incentivar aquests aspectes és la col·laboració pública i privada.
La major part del pressupost de Cultura recau sobre Barcelona i això deixa infrafinançat la resta del territori o fa més difícil trobar públic per als espectacles de
música clàssica sinó és a preus molt competitius.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. A través del Departament de Cultura, fomentar la col·laboració pública i privada de les orquestres i facilitar que puguin programar actuacions a grans equipaments com ara l’Auditori de Barcelona.
2. Mitjançant mesures de coordinació entre el Departament de Cultura i el Departament d’Economia i Hisenda, incentivar l’aportació d’empreses privades a les
orquestres apujant progressivament la desgravació impositiva.
3. Mitjançant el Departament de Cultura, destinar més recursos a les orquestres
de Catalunya als pressupostos 2018.
4. Mitjançant el Departament de Cultura, incrementar substancialment el total
de la dotació actual per ajuts per a les Formacions Prioritàries, Formacions Estables,
Cicle d’Òpera a Catalunya i Festivals Especialitzats en Música Simfònica.
5. Instar el Departament de Cultura a adquirir un compromís polític d’increment
anual d’aquesta partida per a un període de 4 anys que permeti reduir la desproporció en inversió econòmica territori/capital, entre Barcelona i la resta de Catalunya.
6. Instar el Departament de Cultura a adquirir un compromís polític per l’avançament en la convocatòria dels ajuts i a millora de la plurianualitat dels mateixos,
que permeti el desenvolupament professional i la màxima eficiència de les entitats.
7. Mitjançant convenis amb les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i
Girona, destinar més recursos a les orquestres de Catalunya.
8. Mitjançant convenis amb les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida
i Girona, coordinar-se per tal realitzar una acció conjunta de foment de la música
clàssica a tot el territori.
Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el dret a facilitar la presència d’un
acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques
250-00315/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 11755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el
dret a facilitar la presència d’un acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica
a l’ICAM, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text
següent:
Exposició de motius

De l’informe del Síndic de Greuges se’n desprèn que l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), dependent del Departament de Salut, ha estat sempre un
focus de queixes per part de la ciutadania.
L’activitat de l’ICAM, per la sensibilitat de la matèria que tracta en relació amb
les persones, contempla actuacions de gestió, control, inspecció, seguiment i avaluació en l’àmbit de les incapacitats laborals, així com tasques de peritatge, arbitratge,
assessorament i informació.
El Síndic manifesta que la majoria de queixes que ha tractat amb l’organisme
han estat ateses i s’han produït diverses modificacions que han estat favorables als
ciutadans. Tot i això, no s’ha revertit la modificació d’un dels drets reconeguts al ciutadà en la seva relació amb l’ICAM, facilitar la presència d’un acompanyant durant
la visita d’avaluació mèdica. Aquesta modificació es va fer en base a l’argument que
afavoriria la llibertat del metge de fer el reconeixement sense cap tipus de pressió
externa i amb una major imparcialitat.
En aquest sentit, la negació del dret d’estar acompanyat és una restricció que en
cap cas està suficientment motivada com per ser una raó de pes. Qualsevol restricció d’un dret ha d’estar suficientment motivada per ser legitima i, en aquest cas, les
persones que han de patir el tràmit d’anar a l’ICAM a realitzar l’avaluació haurien
de poder estar acompanyats per una persona de confiança si així ho desitgen.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Revertir la retirada del dret a facilitar la presència d’un acompanyant durant la
visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) i incloure’l a la Carta de Drets i Responsabilitats de les persones usuàries en relació
amb l’ICAM.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs
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Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori
de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016
256-00011/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 11384 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 24.07.2018

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalització núm. 14/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Laboratori de
Referència de Catalunya, SA, exercici 2016.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 19 de juliol de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 27.07.2018 al 12.09.2018).
Finiment del termini: 13.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició
energètica
302-00006/12
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 130)

Al BOPC 130, pàgina 59
A l’encapçalament
On hi diu:
«Rectificació de l’esmena presentada pel GP JxCat (BOPC 129)
»Reg. 11202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2018»
Hi ha de dir:
«Rectificació de l’esmena presentada pel GP JxCat (BOPC 129)
»Reg. 11202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018»
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3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «El pluralisme a les escoles de
Catalunya com a garantia del no-adoctrinament»
360-00006/12
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al segon període de sessions
244-00006/12
ACORD

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2018, d’acord amb
el que estableix l’article 83.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus, ha
aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al segon període de sessions
(setembre - desembre 2018):
Octubre: 2, 3 i 4; 10 i 11; 24 i 25
Novembre: 7 i 8; 21 i 22
Desembre: 12 i 13; 19 i 20
A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.
Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02.

Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2018, d’acord amb
l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat al
Parlament de Catalunya, d’Òscar Peris i Ròdenas, del Grup Parlamentari Republicà,
amb efectes des del dia 24 de juliol de 2018.
Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.
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4.45.03.

Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 11401 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa de la Diputació Permanent

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles
48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, us comunica que el diputat Vidal Aragonés Chicharro substituirà de forma permanent la diputada Maria Sirvent Escrig en
la Diputació Permanent.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
406-00001/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CATECP; GP JXCAT
Reg. 10825; 11739 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.07.2018

Reg. 10825
A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Yolanda López Fernández ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom (406-00001/12).
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP
Reg. 11739
A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que els diputats Jordi Munell i Garcia i Eusebi Campdepadrós han estat designats
membre de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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4.45.14.

Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
407-00002/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CATECP
Reg. 10826 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament,
comunica que la diputada David Cid Colomer ha estat designada membre de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 11743 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica el
diputat Antoni Morral i Berenguer es proposa com a president de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT
Reg. 11742 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica
que els diputats Antoni Morral i Berenguer, Gemma Geis i Carreras i Francesc de
Dalmases i Thió han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre
l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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4.48.

Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00001/12
DESIGNACIÓ DE MEMBRES
Reg. 11366 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el representant del Grup Parlamentari Republicà a l’Intergrup del Poble Gitano és el diputat
Jordi Albert i Caballero.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/XII, sobre el model sanitari
390-00001/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018

Control del compliment de la Moció 2/XII, sobre la conciliació dels
diferents vessants de la vida de les famílies amb infants d’entre zero
i tres anys
390-00002/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018

Control del compliment de la Moció 3/XII, sobre el consens polític i
social al voltant dels grans temes de país
390-00003/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018

4.48. Intergrups parlamentaris

91

BOPC 136
26 de juliol de 2018

Control del compliment de la Moció 4/XII, sobre les polítiques
d’habitatge
390-00004/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018

4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat
PRESENTACIÓ
Reg. 11518

A la Mesa del Parlament

Òscar Peris i Ròdenas, diputat del Grup Parlamentari Republicà, diputat electe al
Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord amb el que estableix l’article
24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de diputat, atès
que ha estat nomenat delegat del Govern a Tarragona.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Òscar Peris i Ròdenas, diputat GP ERC

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2017
334-00020/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 10854 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 24.07.2018

Al president del parlament

Molt Honorable President,
En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en compliment del que disposa l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, us trameto, adjunta, una còpia en paper i una altra en suport informàtic de
l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2017.
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.
Barcelona, 16 de juliol de 2018
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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4.70.10.

Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat Anàlisi de la
presència de desinformació en línia sobre el càncer
337-00011/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 11155 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 24.07.2018

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Anàlisi de la presència de desinformació en línia
sobre el càncer, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als
efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 16 de juliol de 2018
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20.

Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 2634/2018, interposat pel Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, contra l’acord de la Mesa del 23 de
març de 2018 de ratificació de l’acord de qualificació i admissió a
tràmit pel procediment d’urgència i en lectura única de la Proposició
de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la
Generalitat i del Govern
383-00005/12
CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT
Reg. 12051 / Provisió del president del TC del 23.07.2018

Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.

4.87.30.

Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques
4039/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5
de la Moció 5/XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del
Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
385-00002/12
CONEIXEMENT DEL RECURS
Reg. 12049 / Provisió del president del TC del 23.07.2018

Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018.
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4.88.

Consells assessors del Parlament

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
(CAPCIT)
4.88.01.

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i
Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12
CONSTITUCIÓ

El dia 23 de juliol de 2018, en la sessió que ha convocat el president del Parlament, s’ha constituït el Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
(CAPCIT).
El CAPCIT és integrat pels membres següents:
President del Parlament:
Roger Torrent i Ramió
Membres de la Mesa del Parlament:
Joan García González
Adriana Delgado i Herreros
Diputats designats pels grups parlamentaris:
Jorge Soler González, Grup Parlamentari de Ciutadans
Narcís Clara i Lloret, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Antoni Castellà i Clavé, Grup Parlamentari Republicà
Alícia Romero Llano, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Xavier Domènech Sampere, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Vidal Aragonés Chicharro, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent
Santi Rodríguez i Serra, Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Membres proposats per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques:
Josep Anton Planell i Estany, rector de la Universitat Oberta de Catalunya
Joan Elias i Garcia, rector de la Universitat de Barcelona
Jaume Casals i Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra
Membre proposat per les universitats privades catalanes:
Xavier Gil Mur, rector de la Universitat Internacional de Catalunya
Membres proposats per l’Institut d’Estudis Catalans:
Joandomènec Ros i Aragonès, president de l’Institut d’Estudis Catalans
David Serrat i Congost, secretari científic de l’Institut d’Estudis Catalans
Alícia Casals i Gelpí, vicepresidenta de la Secció de Ciències i Tecnologia de
l’Institut d’Estudis Catalans
Membres proposats per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació:
Rafael Marín Gálvez, director general de la Fundació Catalana per a la Recerca
i la Innovació
Laura Rubio Ortega, directora de Comunicació i de Divulgació de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació
Membre proposat pel Consell Català de la Comunicació Científica:
Jaume Estruch Peret, president del Consell Català de la Comunicació Científica
Membre proposat per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona:
Gerard Gómez i Muntané, vicepresident de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona
4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
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Membre proposat per l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca:
Josep Samitier i Martí, president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca
Secretari:
Ferran Domínguez Garcia

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; el president, Roger Torrent i Ramió

4.90.

Règim interior

4.90.15.

Contractació

Composició del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de
Catalunya
414-00002/12
NOMENAMENT DE MEMBRES
Acord: Mesa del Parlament, 24.07.2018

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2018, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de l’Acord, de 23 de febrer de 2016, relatiu al
Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya, ha acordat nomenar membres del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya les
persones següents:
a) President: David Rodríguez i González, diputat interventor.
b) Vocals: Anna Casas i Gregorio i Miquel Palomares i Amat, ambdós lletrats
dels Serveis Jurídics, i Begoña Benguría i Calera i Rosa Felicitat Escrihuela i Roca,
ambdues funcionàries del Parlament de Catalunya, del grup A1 amb titulació de
Dret.
Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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