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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.03.

Decrets llei

Resolució 382/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret
llei 7/2019, del 2 d’abril, de concessió d’un suplement de crèdit als
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
203-00015/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 29, 10.04.2019, DSPC-P 48

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril de 2019, ha debatut el Decret llei 7/2019, del 2 d’abril, de concessió d’un suplement de crèdit als pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 203-00015/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament, ha
d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 7/2019, del 2 d’abril, de concessió d’un suplement de crèdit als pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
Palau del Parlament, 10 d’abril de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 345/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’obertura de
places concertades a la Residència del CAP Horts de Miró, de Reus
250-00215/12
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 309)

Al BOPC 309, a la pàgina 7
A la signatura
On hi diu:
«La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós»
Hi ha de dir:
«El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé»

1.01.03. Decrets llei
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1.15.

Mocions

Moció 74/XII del Parlament de Catalunya, sobre les urbanitzacions i
els barris amb dèficits urbanístics
302-00087/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 29, 11.04.2019, DSPC-P 49

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre les urbanitzacions i els barris amb dèficits urbanístics (tram. 302-00088/12),
presentada pel diputat Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 35975) i pel Grup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 35997).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Recollir en la futura legislació de territori un nou règim jurídic que fixi els estàndards requerits a cadascun dels sistemes urbanístics, atenent que la immensa majoria de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics són anomalies d’un temps passat.
Aquests estàndards han de fer viable l’assumpció dels costos d’urbanització per part
dels propietaris i de la mateixa urbanització, de manera que se’n faciliti la recepció
per part dels ajuntaments i se’n pugui culminar la regularització.
b) Reobrir les línies d’ajuts i subvencions per a regularitzar i millorar les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
c) Reobrir les convocatòries de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, posar en marxa una veritable política pública de rehabilitació energètica del parc d’habitatges que compleixi les prescripcions de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, i recuperar com a mínim els nivells
pressupostaris del 2010.
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió

Moció 75/XII del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra la
desocupació i la precarietat laboral
302-00088/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 29, 11.04.2019, DSPC-P 49

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la lluita contra la desocupació i la precarietat laboral (tram. 302-00088/12),
presentada pel diputat Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem (reg. 39563), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 36007) i pel
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg.
36010).
1.15. Mocions
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Convocar, en els propers tres mesos, un grup de treball que tingui per objecte
l’establiment d’un marc català de qualitat de les pràctiques, que reculli les recomanacions del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i que tingui com a model base el document que va adoptar el Fòrum Europeu de la Joventut sobre aquest
tema.
b) Aplicar les accions d’acreditació i qualificació professional establertes per la
Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
c) Recuperar la dotació de llocs de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya
per a poder oferir els serveis bàsics d’orientació i formació que permeti acreditar
cent mil persones cada any i incrementar progressivament la ràtio d’orientadors per
persona, per a arribar a un orientador per cada vuitanta aturats.
d) Presentar, abans del 15 de setembre de 2019, una avaluació dels resultats obtinguts pels diversos programes del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu
d’estudiar mesures per a augmentar l’ocupabilitat del servei i l’eficàcia de les polítiques actives d’ocupació.
e) Desplegar les estratègies territorials establertes per la Llei 13/2015, del 9 de
juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’article 15 de la mateixa llei.
f) Posar en marxa l’oferta formativa integral del Centre de Formació Professional
d’Automoció en el curs 2019-2020.
g) Impulsar un marc de relacions laborals que garanteixi el compliment de la
normativa laboral i la responsabilitat social empresarial, i que ajudi a frenar els abusos en la contractació parcial, l’economia submergida, els falsos becaris, el frau en
alguns contractes temporals, la desigualtat laboral entre homes i dones i la sinistralitat laboral.
h) Establir un programa de retorn del talent per mitjà de mesures d’acompanyament i de suport en l’allotjament i la contractació.
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 76/XII del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació dels
grans consensos per a fer que Catalunya avanci
302-00090/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 29, 11.04.2019, DSPC-P 49

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la recuperació dels grans consensos per a fer que Catalunya avanci (tram. 30200090/12), presentada per la diputada Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar (reg. 35960), pel Grup Parlamentari de Ciutadans
(reg. 35998) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari
Republicà (reg. 36009).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent

1.15. Mocions
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1.15. Mocions

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fomentar el diàleg dins de Catalunya i amb la resta d’administracions de l’Estat per a sortir de la situació de bloqueig polític, que deriva de la triple crisi –social,
institucional i democràtica– que pateix l’Estat.
b) Traslladar al diàleg amb la resta d’administracions públiques els grans consensos de la societat catalana, articulats en una agenda de canvi, aprovats per aquest
Parlament, institució que representa la sobirania popular i que ha de tenir un paper
clau a l’hora d’orientar les decisions fonamentals de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar:
a) L’avanç cap a un nou escenari de diàleg que parteixi de dos principis fonamentals: la desjudicialització de la política i, per tant, la llibertat dels presos polítics, i
el reconeixement que únicament hi haurà una solució política al conflicte des de la
lògica de la bilateralitat i el respecte del principi democràtic, concretat en un referèndum pactat i amb garanties.
b) La renúncia a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per a resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya.
c) La garantia de la presència de Catalunya en els organismes europeus i internacionals.
d) La derogació de l’article 135 de la Constitució, que prioritza el pagament dels
interessos del deute financer enfront dels interessos de la majoria social.
e) La derogació de les dues contrareformes laborals, dutes a terme tant pel
Partit Socialista Obrer Espanyol de José Luis Rodríguez Zapatero com pel Partit
Popular de Mariano Rajoy, que només han fomentat la inseguretat contínua com
a horitzó vital dels treballadors, han obert la porta a la sagnia dels expedients de
regulació d’ocupació i han desequilibrat la balança entre els beneficis del capital i
el treball.
f) L’establiment d’un nou model de relacions laborals que torni a posar les condicions de treball al centre amb un nou estatut dels treballadors.
g) El blindatge per llei de la reforma de les pensions, amb la derogació del factor
de la sostenibilitat i el garantiment de la pujada anual al cost de la vida.
h) La creació d’una veritable banca pública que posi en primer pla els interessos
de la ciutadania i no exclogui del dret al crèdit bancari la majoria, ni les petites i
mitjanes empreses.
i) L’exigència del retorn dels euros prestats per al rescat bancari, per mitjà de l’establiment d’un impost a la banca.
j) El blindatge del pacte contra les violències masclistes i el garantiment del dret
de les dones a decidir sobre el propi cos.
k) L’exigència que els poders públics continuïn aprofundint els pilars de l’estat
del benestar per a combatre la desigualtat vertical, però també la desigualtat de gènere, amb el garantiment d’un major equilibri en el repartiment de les cures, juntament amb la creació d’un sistema de rendes potents per a lluitar contra la pobresa
infantil.
l) L’establiment d’un cordó sanitari feminista contra l’extrema dreta.
m) L’assoliment d’un nou pacte ecològic (Green New Deal) a l’Estat, impulsat
des de Catalunya, que acabi amb l’allargament de la vida útil de les centrals nuclears
en funció d’interessos partidistes, que impedeixi la privatització dels béns comuns i
impulsi una transició ecològica al servei dels interessos de la majoria.
n) El compromís de les forces democràtiques contra les anomenades «clavegueres de l’Estat» i l’establiment de controls democràtics i de transparència institucional
perquè no es puguin tornar a repetir operacions delictives des del Govern de l’Estat
contra partits polítics de l’oposició.
o) La prohibició per llei de les portes giratòries entre l’Administració i les grans
empreses que operen en sectors estratègics.
8
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p) Una reforma del sistema judicial que en garanteixi la independència del poder
polític, i també del poder econòmic.
q) Una auditoria de la institució monàrquica i la depuració de responsabilitats
corresponent.
r) La retirada de les medalles concedides a Antonio González Pacheco, Billy el
Niño, i altres torturadors del franquisme.
s) La modificació de la Llei d’amnistia perquè es puguin jutjar els crims de lesa
humanitat del feixisme, i l’anul·lació dels judicis del franquisme; la declaració de
nul·litat de les condemnes i sancions de tribunals, jurats i altres òrgans penals, administratius o militars dictades durant la Guerra Civil o la dictadura franquista per
motius polítics, ideològics, de creença o d’orientació sexual, identitat o expressió de
gènere, i, així mateix, la realització d’una auditoria dels béns espoliats, que s’han
de tornar als titulars legítims.
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 77/XII del Parlament de Catalunya, sobre les millores
necessàries per a l’escola catalana
302-00092/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 29, 11.04.2019, DSPC-P 49

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre les millores necessàries per a l’escola catalana (tram. 302-00092/12), presentada per la diputada Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg.
35959) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 35976).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar elaborant un informe anual detallat sobre els mòduls prefabricats
instal·lats en els centres docents en què consti, per a cada centre concret, el nombre de mòduls instal·lats, el temps que fa que estan en funcionament i la quantitat
d’alumnes afectats, i presentar en seu parlamentària, al setembre del 2019, l’informe
corresponent al curs 2019-2020.
b) Assegurar que cap alumne amb necessitats educatives especials no sigui discriminat als serveis de menjador escolar, com passa actualment amb els alumnes
afectats d’autisme.
c) Vetllar perquè cap alumne amb necessitats educatives especials no deixi de
gaudir de les colònies o d’altres activitats extraescolars per manca de personal auxiliar.
d) Comprometre’s que els alumnes sords signants disposaran d’intèrprets de llengua de signes durant tot l’horari lectiu.
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió

1.15. Mocions
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Moció 78/XII del Parlament de Catalunya, sobre la visió del Govern
amb relació a la participació catalana en el colonialisme i l’esclavisme
302-00094/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 29, 11.04.2019, DSPC-P 49

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la visió del Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i
l’esclavisme (tram. 302-00094/12), presentada pel diputat Ferran Civit i Martí, del
Grup Parlamentari Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Catalunya en Comú Podem (reg. 35970).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya acorda:
a) Assumir les responsabilitats morals de la participació de Catalunya en el colonialisme i l’esclavisme dins de l’imperialisme espanyol.
b) Demanar disculpes a les societats i institucions hereves de les víctimes de l’explotació colonial i l’esclavisme.
2. El Parlament de Catalunya lamenta que la majoria de les institucions hereves
de les antigues metròpolis, inclòs l’Estat espanyol, hagin fet cas omís de les demandes de reparació moral de les antigues colònies.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Condemnar els abusos comesos contra els pobles originaris durant la conquesta de territoris i els tres segles de colonialisme, i assumir les responsabilitats que li
pertoquin a Catalunya pel passat.
b) Fer les actuacions que calguin davant el Govern de l’Estat, la institució hereva
de la metròpolis colonial a través de la qual va participar Catalunya, per a exigir-li
que demani disculpes oficials a les societats i institucions hereves de les víctimes de
l’explotació colonial i l’esclavisme i condemni aquestes pràctiques.
c) Traslladar aquesta moció als governs i les assemblees legislatives de països
d’arreu del món que en algun moment hagin estat colonitzats per l’Estat espanyol; i
als ajuntaments de Catalunya, perquè actuïn en la línia de la reparació en el cas que
hagin dut a terme algun reconeixement a alguna persona que hagi patit l’esclavisme
o el colonialisme.
d) Vetllar pel respecte dels drets humans en l’acció de les empreses catalanes a
l’exterior, amb l’objectiu de frenar noves formes d’esclavisme i colonialisme, i donar compliment a la Resolució 359/XI del Parlament de Catalunya, sobre el respecte
dels drets humans per les empreses catalanes que operen a l’exterior, en virtut de la
qual:
1r. S’han d’iniciar, al llarg del 2019, els treballs per a crear i enraigar un centre
d’estudi i d’avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions
a l’exterior que disposi d’instruments que vetllin pel compliment de la legislació vigent en l’àmbit dels drets humans per part de les empreses, amb participació de la
societat civil, del Govern i del Parlament mateix.
2n. Cal crear un instrument internacional jurídicament vinculant que garanteixi
el compliment de les obligacions en matèria de drets humans per part de les empreses transnacionals i altres empreses, i donar suport al Grup de Treball del Consell de
Drets Humans de les Nacions Unides que té el mandat d’elaborar aquest instrument.
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el món local
300-00114/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Interpel·lació al Govern sobre la seva relació amb els governs locals
300-00115/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Interpel·lació al Govern sobre la seva visió per a trobar una solució
democràtica a la repressió i l’immobilisme polític
300-00116/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda l’11.04.2019, DSPC-P 49.

Interpel·lació al Govern sobre la regulació dels arrendaments urbans
en el dret civil de Catalunya
300-00117/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda l’11.04.2019, DSPC-P 49.

Interpel·lació al Govern sobre l’europeisme
300-00118/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Interpel·lació al Govern sobre la cooperació amb l’Administració local
300-00119/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.
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Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari i els serveis
d’emergències
300-00120/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda l’11.04.2019, DSPC-P 49.

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire
300-00121/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Interpel·lació al Govern sobre les cambres de comerç
300-00122/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda l’11.04.2019, DSPC-P 49.
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels
drets civils i polítics de tots els catalans
302-00089/12
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 29, tinguda l’11.04.2019, DSPC-P 49.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00093/12
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 29, tinguda l’11.04.2019, DSPC-P 49.

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

13

BOPC 312
15 d’abril de 2019

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 de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SALUT

Al President del Parlament

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 11 d’abril de 2019, ha estudiat el
text del Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (tram.
200-00004/12) i l’Informe de la ponència.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir
el dictamen següent:
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
(tram. 200-00004/12)
Preàmbul

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.
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
3.01.01. Projectes de llei
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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. 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.
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.
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.
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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, especialment a l’Atenció Primària i Comunitària, 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, executar 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.
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) Assegurar la preparació per la prevenció, detecció i gestió de situacions de crisi i
d’emergència 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. En l’elaboració d’aquests estudis s’ha d’avaluar l’efectivitat, l’accessibilitat i la qualitat dels serveis de salut comunitària.
m) Coordinar el Sistema de Formació i Recerca en Salut Pública en col·laboració
amb els altres organismes competents amb una visió innovadora i de cerca de l’efectivitat per solucionar els problemes de salut comunitària.
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m bis) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord amb el que
estableix la Llei de salut pública, la normativa sectorial i la resta de disposicions legals
relatives al procediment administratiu i el procediment sancionador.

n) Complir qualsevol altra funció que estigui relacionada directament amb els
objectius d’aquesta llei i les actuacions que estableix.
n bis) Establir mecanismes de col·laboració i coordinació en els sectors territorials
per mitjà les estructures d’atenció primària i salut comunitària presents en l’àmbit territorial.
n ter) Elaborar i mantenir actualitzat un mapa d’actius de salut comunitària que faciliti el treball de prescripció de recursos als professionals.
n quater) Establir instruments de monitorització de la contaminació ambiental i alimentària.

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.
3.2 bis. Per tal de fer efectiu el contingut de l’apartat m) de l’article 3.1, l’Agència
de Salut Pública de Catalunya participarà en la formació post-grau en Salut Pública.
També tramitarà l’acreditació com a dispositiu docent per a la especialitat de Medicina
Preventiva i Salut Pública.
3.2 ter. L’Agència de Salut Pública de Catalunya establirà mecanismes per avaluar
l’impacte en la salut de totes les polítiques i alhora podrà proposar elements en aquestes
polítiques que millorin els determinants de salut a la població.
Article 3 bis. Formes de gestió
1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya pot exercir llurs funcions de les maneres
següents:
a) Per mitjà dels òrgans i les unitats que la integren.
b) Per mitjà de contractes o convenis, subjectant-se a la normativa dels contractes del
sector públic i complint els altres requisits que els són aplicables.
c) Per qualsevol de les altres formes de gestió admeses en dret.
2. el Govern pot delegar en els ajuntaments i els ens supramunicipals, amb caràcter
general o específic, l’exercici de competències que aquesta llei atribueix a l’Agència de
Salut Pública de Catalunya. Així mateix, per raons d’eficàcia, l’Agència pot encarregar
la gestió d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la seva competència als
ajuntaments i als ens supramunicipals. En ambdós supòsits, l’acceptació de la delegació
o de l’encàrrec de gestió s’ha de formalitzar per mitjà d’un conveni entre l’Agència i l’ens
local corresponent, en el qual s’han de concretar el procediment, les tasques i els mitjans
adscrits per a exercir les funcions delegades o encarregades, l’import que s’ha d’abonar
per a finançar-les i els indicadors de control de l’activitat.
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, també territorials i d’òrgans d’assessorament tècnic i científic quina
creació, funcions, composició i regim de funcionament es disposi en els seus estatuts.
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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. Un dels vuit vocals als que es refereix aquest
punt serà un representant de l’Ajuntament de Barcelona.

e) Nou vocals en representació i a proposta dels departaments de la Generalitat
competents en matèries relacionades amb la salut pública, que representin les àrees
de gestió més implicades en la salut pública.
e bis) El Consell Rector comptarà amb un membre representant de les Societats Científiques que s’elegirà d’entre els seus membres presents en el consell assessor.

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.
f bis) Les entitats municipalistes vetllaran perquè la representació dels ens locals en
el Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya reculli la diversitat tipològica dels municipis de Catalunya.

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.
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.
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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.
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, havent escoltat el Consell Rector.
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.
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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.
Article 9 bis. Els òrgans de participació
1. El Consell de Participació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i els consells
de salut a nivell territorial són òrgans de participació activa que exerceixen funcions de
participació ciutadana, assessorament, consulta i seguiment sobre qüestions relacionades amb la salut pública i la salut en general a fi de cooperar en la consecució dels objectius que els són propis.
3. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya han de determinar la composició, el sistema de designació dels membres, l’organització, les funcions i les normes
de funcionament del Consell de Participació.
Article 9 ter. Consell Assessor de Salut Publica
1. D’acord amb l’establert en l’article 4.2 es crea un Consell Assessor de Salut Publica com a òrgan consultor sobre els aspectes tècnics i científics de la salut publica.
2. Sens perjudici del que disposin el Estatuts de l’Agencia de Salut Publica de Catalunya sobre les funcions, composició i regim de funcionament del Consell Assessor, el mateix estarà format per persones expertes i de reconeguda solvència en l’àmbit de la salut
pública, nomenades pel conseller o consellera del Departament competent en matèria de
salut. Escoltat el Consell Rector haurà de:
a) Assessorar als òrgans de govern de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en les
qüestions relacionades amb la salut pública.
b) Emetre dictàmens sobre aspectes relacionats amb la salut pública que li encomani
el Consell rector.
4. El consell assessor ha d’escollir d’entre els seus membres de les societats científiques el membre del consell rector a què fa referència la lletra e bis de l’article 5.
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.
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10.3 bis. El nomenament i la separació dels directors o directores dels serveis regionals corresponen al conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
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. 4 bis. L’equip territorial de salut pública és 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, en la xarxa de
serveis atenció sanitària i comunitària del territori.
10.4 ter. Pel que fa a l’acompliment de les activitats de promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia i vigilància de la salut pública, l’equip territorial de salut
pública treballa coordinadament amb els recursos municipals de salut pública, amb els
equips d’atenció primària de les àrees bàsiques de salut, amb les unitats de medicina
preventiva i salut pública dels hospitals on n’hi hagi, i amb els altres serveis i entitats relacionats amb la salut pública en aquell territori.
10.4 quater. L’equip territorial de salut pública és pluridisciplinari i les persones que
el componen han d’exercir llurs funcions de manera col·laborativa per a assegurar el
compliment i la continuïtat de les activitats que estableix la cartera de serveis de l’àmbit
territorial respectiu, sens perjudici de les funcions reservades legalment als professionals amb una titulació específica.
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.
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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.
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 14.2 bis
Les actuacions i els serveis a què fan referència les lletres a i b l’apartat 2 han d’ésser
com a mínim les següents:
– Identificar problemes de salut comunitaris.
– Diagnosticar i investigar els problemes de salut i els perills per a la salut a la
comunitat.
– Informar, educar i empoderar a les persones sobre problemes de salut.
– Establir mecanismes de participació de la comunitat en el plans, la implementació i
avaluació de les polítiques de Salut Pública, en la forma que es determini per reglament.
– Desenvolupar polítiques i plans que donin suport als esforços sanitaris de l’atenció
primària i comunitària.
– Polítiques i anàlisi feminista sobre la Salut Pública.
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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.
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.
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Tercera. Agència de Salut Pública de Barcelona

L’Agència de Salut Pública 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, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran.
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.
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.
Tot el personal que desenvolupi activitats als Departaments o qualsevol altra unitat
administrativa on presti serveis el personal que porti a terme funcions coincidents o vinculades a les que d’acord a aquesta Llei assumeix l’Agència s’integrarà a l’Agència de
Salut Pública.
La forma d’integració del personal d’aquest article significa el reconeixement de successió o subrogació amb tots els efectes jurídics que es puguin derivar.
Sisena bis
Els òrgans de govern, així com dels òrgans de participació comunitària i assessorament tècnic i científic, determinants en l’article 4 apartats 1 i 2, no es podran constituir
ni renovar fins donar compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes
pel que fa a la paritat mínima.
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.
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Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Article 2. Objecte
Apartat 3
Esmena 4
GP de Ciutadans (1)
De modificació del punt 2.3, que quedaria redactat de la següent manera

2.3) L’Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves competències de
conformitat amb la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia i les lleis vigents i
amb ple respecte a la competència de coordinació general que, conforme a la Constitució, exerceix l’Estat.
Article 5. El Consell Rector
Addició de noves lletres
Esmena 24
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
D’addició d’un subpunt c bis al punt 2 de l’article 5

c bis) la presidència de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, o la persona en
qui delegui.
Lletra D
Esmena 26
GP de Ciutadans (7)
De supressió i addició a la lletra d del punt 5.2, que quedaria redactat de la
següent manera

d) Vuit vocals en representació dels ens locals, proposats quatre per l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i quatre per la Federació de Municipis de Catalunya. que representin els drets i interessos dels pacients i usuaris i les diferents
zones territorials, a efectes de garantir l’equitat entre els ciutadans dels diferents
territoris. Un dels vuit vocals en representació dels ens locals ha d’exercir les funcions de vicepresident o vicepresidenta segona, proposat de comú acord per aquestes dues organitzacions associatives d’ens locals, i que han de ser càrrecs electes.
Addició de noves lletres
Esmena 33
GP de Ciutadans (11)
D’addició d’una nova lletra i al punt 5.2, que quedaria redactat de la següent
manera

i) Al Consell s’incorporaran al menys dos representants de xarxes i entitats ciutadanes i d’entitats vinculades a la SP a proposta dels representants dels ens locals,
i que hauran de ser renovats cada tres anys per a donar noves veus al Consell.
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Article 6. Funcions del Consell Rector
Addició de noves lletres
Esmena 35
GP de Ciutadans (12)
D’addició d’una nova lletra r al punt 6.2, que quedaria redactat de la següent manera

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

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 35922).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 16.04.2019 al
18.04.2019).
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12
NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei sobre la
reducció del malbaratament alimentari (tram. 202-00001/12) s’ha reunit el dia 9
d’abril de 2019 i, d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat Raúl Moreno Montaña.
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2019
Carmen de Rivera i Pla, GP Cs. Josep Maria Forné i Febrer, GP JxCat. Montserrat Fornells i Solé, GP ERC. Raúl Moreno Montaña, GP PSC-Units. Marta Ribas
Frías, GP CatECP. Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC. Esperanza García González, SP PPC; diputats

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 16.04.2019 al 24.04.2019).
Finiment del termini: 25.04.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
202-00037/12
RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT

Retirada pel GP JxCat, GP ERC (reg. 36191).
Coneixement: Presidència del Parlament, 10.04.2019.
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 16.04.2019 al 24.04.2019).
Finiment del termini: 25.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC; GP ERC (reg. 35924; 36000; 36052;
36148).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.04.2019 al 18.04.2019).
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2010, del 22 de juliol,
d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques
202-00049/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 35983; 36001; 36149).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.04.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de
regulació de l’impost de successions i donacions
202-00050/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 35984; 36002; 36150).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
202-00051/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 35985; 36003; 36151).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió de diversos impostos
202-00052/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 35986; 36004; 36152).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i
continentals
202-00055/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 35763).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 15.04.2019 al
17.04.2019).
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença en ponència d’una representació del Gremi de
Restauració de Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la
reducció del malbaratament alimentari
353-00129/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00001/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari», 09.04.2019.

Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública per a presentar la memòria corresponent al 2018
359-00016/12
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 307)

Al BOPC 307, a les pàgines 1 i 5
Al títol
On hi diu:
«Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la
memòria corresponent al 2018»
Hi ha de dir:
«Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a presentar la
memòria corresponent al 2018»

Compareixença de Pere Soler i Campins, exdirector general de la
Policia, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00065/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 09.04.2019, DSPC-C 239.
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Compareixença de Joan Delort i Menal, exdirector general de
Protecció Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00077/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 09.04.2019, DSPC-C 239.

Compareixença de Cèsar Puig i Casañas, exsecretari general del
Departament d’Interior, en qualitat de testimoni, davant la Comissió
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00078/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 09.04.2019, DSPC-C 239.
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