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1.	 TRAMITACIONS	CLOSES	AMB	TEXT	APRO-
VAT	O	CLOSES	EN	LA	FORMULACIÓ

1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.01.	 Lleis

Llei de salut pública
Tram. 200-00041/08
Aprovació p. 9

1.10.	 Resolucions

Resolució 522/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament del paviment i de les barre-
res de seguretat d’un tram de la carretera C-44
Tram. 250-01809/08
Adopció p. 39

Resolució 523/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el millorament de la coordinació entre 
els serveis d’autobús i els ferroviaris entre Igualada 
(Anoia) i l’estació de ferrocarril de Martorell (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-01833/08
Adopció p. 40

Resolució 524/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la implantació d’una nova línia de 
transport de passatgers entre Igualada (Anoia) i 
l’intercanviador de serveis de transport previst a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental)
Tram. 250-01834/08
Adopció p. 40

Resolució 525/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament del transport públic 
per carretera entre Sant Martí de Tous, Igualada, la 
Pobla de Claramunt i Carme, a l’Anoia
Tram. 250-01835/08
Adopció p. 41

Resolució 526/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la gestió de les actuacions del Pla de 
transport de viatgers de Catalunya 2008-2012
Tram. 250-01836/08
Adopció p. 41

Resolució 527/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la coordinació entre el Pla de transport de 
viatgers de Catalunya 2008-2012 i el Pla estratègic 
de la bicicleta 2008-2012
Tram. 250-01837/08
Adopció p. 41

Resolució 532/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la declaració de la serra de Collserola 
com a parc natural
Tram. 250-01812/08
Adopció p. 42

Resolució 533/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la neteja dels llits dels rius i de les 
rieres
Tram. 250-02051/08
Adopció p. 42

Resolució 534/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la prevenció de l’impacte terra endins 
del corb marí gros
Tram. 250-02064/08
Adopció p. 42

Resolució 537/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el suport als projectes destinats a 
controlar, tractar i prevenir la malària
Tram. 250-01138/08
Adopció p. 43

Resolució 538/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el respecte i la defensa dels drets 
humans a Colòmbia
Tram. 250-02080/08
Adopció p. 43

1.30.	 Altres	tramitacions

1.30.06.	 Procediments	relatius	a	les	corporacions	
locals	i	a	altres	informes	o	memòries	de	
la	Sindicatura	de	Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 2/2009, referent a l’Agregat de les universitats 
públiques de Catalunya, corresponent als exercicis 
2006 i 2007
Tram. 258-00023/08
Coneixement de l’Informe p. 44

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 4/2009, referent a la Xarxa Audiovisual Local, 
entitat pública empresarial local de la Diputació de 
Barcelona, corresponent al 2005
Tram. 258-00024/08
Coneixement de l’Informe p. 44

2.	 TRAMITACIONS	CLOSES	PER	REBUIG,	RE-
TIRADA,	CANVI	O	DECAÏMENT

2.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop-
ció	de	resolucions

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre un calendari 
únic de vacunacions per a les comunitats autònomes 
d’Espanya i per a la Unió Europea
Tram. 250-01489/08
Rebuig p. 44
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Proposta de resolució sobre l’ajut oficial al 
desenvolupament
Tram. 250-01586/08
Rebuig p. 44

Proposta de resolució sobre la destinació 
dels recursos de cooperació al desenvolupament
Tram. 250-01597/08
Rebuig p. 44

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’oferta, la velocitat comercial i les infraestructures 
de la línia entre Barcelona i Igualada de Ferrocarrils 
de la Generalitat
Tram. 250-01839/08
Rebuig p. 45

Proposta de resolució sobre la connexió 
amb transport per carretera entre Igualada i l’estació 
del tren regional d’altes prestacions de Vilafranca 
del Penedès
Tram. 250-01840/08
Rebuig p. 45

Proposta de resolució sobre la contractació 
immediata de les obres de millorament de la carre-
tera C-51 entre Albinyana i Valls
Tram. 250-01841/08
Rebuig p. 45

Proposta de resolució sobre la contractació 
immediata de les obres de millorament de l’eix Vic-
Gironella entre Olost i Olvan
Tram. 250-01842/08
Retirada p. 45

Proposta de resolució sobre el perllonga-
ment i l’increment de la freqüència de pas del servei 
de la línia 4 de rodalia de Sant Vicenç de Calders 
a Tarragona
Tram. 250-01845/08
Rebuig p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una rotonda entre les carreteres L-214 i L-243, entre 
Cervera i la Guàrdia-Lada
Tram. 250-01868/08
Rebuig p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un carril bici a la carretera BP-1432 entre la Garriga 
i l’Ametlla del Vallès
Tram. 250-01876/08
Rebuig p. 46

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les obres de millorament del camí que uneix el 
Poal amb la carretera LP-3322 i sobre la inclusió 
d’aquesta via a la xarxa de carreteres de la Gene-
ralitat
Tram. 250-01884/08
Rebuig p. 46

Proposta de resolució sobre la restauració 
de les pantalles protectores de la carretera C-60 a 
l’entrada de Mataró
Tram. 250-01890/08
Rebuig p. 46

Proposta de resolució sobre l’increment 
del servei i la modificació de l’horari de l’aeri que 
connecta Esparreguera i Olesa de Montserrat
Tram. 250-01896/08
Rebuig p. 46

Proposta de resolució sobre el transport 
públic al Berguedà
Tram. 250-01905/08
Rebuig p. 46

Proposta de resolució sobre la substitució 
de les tanques de seguretat de les carreteres
Tram. 250-01907/08
Rebuig p. 46

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
i la presentació al Parlament d’un pla integral de 
seguretat per a motoristes i ciclistes
Tram. 250-01908/08
Rebuig p. 46

Proposta de resolució sobre la previsió que 
el tram entre Mollet del Vallès i Badalona de la car-
retera B-500 sigui lliure de peatge
Tram. 250-01920/08
Rebuig p. 47

Proposta de resolució sobre l’informe re-
latiu a l’estat d’execució dels equipaments sanitaris 
previstos per al període 2004-2012
Tram. 250-02001/08
Retirada p. 47

Proposta de resolució sobre les actuacions 
en el camp de la cooperació al desenvolupament per 
a la preservació i el millorament de la seguretat i la 
salut de la població infantil a Guatemala
Tram. 250-02067/08
Rebuig p. 47

Proposta de resolució sobre la reducció 
del servei mèdic del consultori local d’Almatret (Se-
grià)
Tram. 250-02076/08
Rebuig p. 47

Proposta de resolució sobre l’acceleració 
de la construcció de l’Hospital de Rubí - Sant Cu-
gat - Castellbisbal
Tram. 250-02081/08
Rebuig p. 47

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 regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 200-00051/08
Nomenament d’un relator p. 48

Projecte de llei de consultes populars per 
via de referèndum de Catalunya
Tram. 200-00059/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 48
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 48

Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball
Tram. 200-00062/08
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i 
grups socials p. 48
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 49

Projecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 200-00064/08
Esmenes a la totalitat p. 49

Projecte de llei de la llengua de signes ca-
talana
Tram. 200-00065/08
Tramitació pel procediment d’urgència p. 49

Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya
Tram. 200-00070/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 49
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3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei sobre el règim especial 
de la Cerdanya
Tram. 202-00075/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 49

Procediment d’elaboració d’una proposició 
de llei electoral de Catalunya per una ponència del 
conjunt dels grups parlamentaris
Tram. 202-00076/08
Iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris p. 50

3.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop-
ció	de	resolucions

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la promoció 
del servei de guies de signes en els museus per a 
garantir-hi l’accés de les persones amb discapacitats 
auditives en igualtat de condicions
Tram. 250-02200/08
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la comercialització dels productes dels centres 
especials de treball
Tram. 250-02231/08
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la trama urbana consolidada d’Igualada (Anoia) 
i sobre la resolució del projecte World Trade Center 
Igualada
Tram. 250-02239/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 51

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una taula de seguiment per a avaluar la situació 
dels treballadors autònoms
Tram. 250-02302/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament d’una escola a Santa 
Agnès, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02303/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la construcció 
del cinquè centre d’atenció primària a Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02304/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius dels equips d’atenció primària a les àre-
es bàsiques de salut de Mollet del Vallès, la Llagosta, 
Martorelles i Parets del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02305/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una passera sobre el Besòs al Vallès Oriental
Tram. 250-02306/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la creació de 
jutjats de primera instància i d’instrucció a Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02307/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el doblatge en 
català de pel·lícules en tres dimensions
Tram. 250-02308/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre els ajuts als 
agricultors del Pla de l’Estany per la pedregada del 
juliol del 2009
Tram. 250-02309/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’estació de-
puradora d’aigües residuals de Serinyà (Pla de 
l’Estany)
Tram. 250-02310/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la partida de gestió de boscos privats
Tram. 250-02311/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la incentivació 
de la col·locació de contenidors refrigerats per a la 
recollida de bestiar mort
Tram. 250-02312/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la creació del 
Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de Cata-
lunya
Tram. 250-02313/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de recreixement de la presa de Margalef 
(Priorat)
Tram. 250-02314/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les barreres de seguretat de la 
carretera T-714
Tram. 250-02315/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les barreres de seguretat al tram 
entre Poboleda i la Bisbal de Falset de la carretera 
T-702
Tram. 250-02316/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un consultori mèdic a la Bisbal de Falset (Priorat)
Tram. 250-02317/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
boscos del Priorat, especialment els del Parc Natural 
del Montsant
Tram. 250-02318/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
a les estacions de Renfe de màquines expenedores 
de bitllets que acceptin el pagament amb targeta de 
crèdit o dèbit
Tram. 250-02319/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55
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Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les barreres de seguretat al tram 
entre Falset i la Vilella Baixa de la carretera C-710
Tram. 250-02320/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la restitució 
del servei de trens de llarg recorregut amb parada 
a Reus (Baix Camp)
Tram. 250-02321/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de les carreteres T-700 i TV-705 entre 
Prades i Vilanova de Prades
Tram. 250-02322/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de les carreteres T-701 a Albarca i C-242 
a Prades
Tram. 250-02323/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les línies aèries d’alta tensió elèctrica de la urba-
nització El Pinar, de Reus (Baix Camp)
Tram. 250-02324/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei ferroviari entre Reus i Barcelona i entre 
Reus i Tarragona amb l’augment de la freqüència 
de pas o de la capacitat dels combois
Tram. 250-02325/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la difusió de 
les mesures de prevenció i higiene amb relació a 
la grip del virus A(H1N1) a través dels mitjans de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-02326/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la planificació, 
la construcció i la posada en funcionament d’una 
escola oficial d’idiomes a Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 250-02327/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
títol de transport per a persones de seixanta anys o 
més dins del marc de la integració tarifària
Tram. 250-02328/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’extensió del 
servei de rodalia de la línia 3 de Renfe fins a Ripoll
Tram. 250-02329/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’obtenció del 
certificat de qualificació individual en instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió
Tram. 250-02330/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02331/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre el Pla director 
urbanístic per a la concreció i la delimitació de la 
reserva de sòl per a l’establiment de l’eix Transversal 
Ferroviari
Tram. 250-02332/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
del protocol d’actuació en el cas que la captura per 
immobilització d’animals ensalvatgits no sigui pos-
sible
Tram. 250-02333/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
del tram del congost de Tresponts de la carretera 
C-14
Tram. 250-02334/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei d’autobusos d’Hispano Igualadina entre 
Reus i Tarragona
Tram. 250-02335/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
boscos del Baix Camp, especialment els del futur 
parc natural de les muntanyes de Prades
Tram. 250-02336/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre l’acceleració 
dels treballs de la comissió interdepartamental so-
bre els usos de la Masia de Copons, a Sort (Pallars 
Sobirà)
Tram. 250-02337/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el retorn de la 
documentació municipal confiscada per les tropes 
franquistes durant la Guerra Civil
Tram. 250-02338/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’una còpia d’una taula del baldaquí o retaule de 
l’ermita de la Mare de Déu de la Plana a l’església de 
Santa Maria de Pessonada (Pallars Jussà)
Tram. 250-02339/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre els alumnes 
amb necessitats educatives especials de Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-02340/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
dels arcs del castell de Sant Ferran, de Figueres 
(Alt Empordà)
Tram. 250-02341/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre el cobriment 
de les necessitats de personal i de subministrament 
del centre penitenciari del puig de les Basses, de 
Figueres (Alt Empordà), amb recursos locals
Tram. 250-02342/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61
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Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’Oficina d’Acció Ciutadana de Mataró (Mares-
me)
Tram. 250-02343/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de l’oficina de correus de Mataró (Ma-
resme)
Tram. 250-02344/08
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de telefonia mòbil a Cabrils (Maresme)
Tram. 250-02345/08
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a afrontar la situació de col·lapse del 
centre d’atenció a persones disminuïdes de Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02346/08
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre el finiment de 
les obres d’ampliació de la depuradora d’aigües 
residuals de Sant Pau de Riu-sec i el garantiment de 
la salubritat de les aigües del riu Sec a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-02347/08
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre els ajuts del 
Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
Tram. 250-02348/08
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el foment de 
l’activitat logística
Tram. 250-02349/08
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre els serveis 
als usuaris del CAP Fontetes i sobre l’increment de 
facultatius i el millorament dels accessos al CAP 
La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-02350/08
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre l’obertura d’ofi-
cines d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra 
a tots els districtes de Barcelona
Tram. 250-02351/08
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre l’equiparació 
de les persones amb discapacitat intel·lectual sense 
autonomia personal amb les persones amb disca-
pacitat física per a l’obtenció de la targeta blanca de 
transport especial a Barcelona
Tram. 250-02352/08
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la revisió de 
la decisió del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques d’excloure el projecte d’intervenció 
integral dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, 
de Barcelona, de les actuacions subvencionables
Tram. 250-02353/08
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 250-02354/08
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres d’execució del projecte de prolongació 
del tram de la línia 2 del metro entre Poble Sec i 
Parc Logístic
Tram. 250-02355/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre els plans d’es-
tímul per a l’adquisició de vehicles
Tram. 250-02356/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
registre públic amb seu al Parlament dels estudis i 
els dictàmens encarregats pel Govern
Tram. 250-02357/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre el règim d’in-
compatibilitats en l’elaboració d’informes per al Go-
vern i les imputacions pressupostàries dels estudis 
i els treballs tècnics
Tram. 250-02358/08
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió assessora dels estudis i els dictà-
mens encarregats pel Govern
Tram. 250-02359/08
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la freqüència de pas de la línia d’autobús entre 
Vilafranca del Penedès i Barcelona
Tram. 250-02360/08
Presentació p. 68

Proposta de resolució d’aprovació del Man-
dat marc del sistema públic audiovisual
Tram. 250-02393/08
Presentació p. 69

3.10.60.	 Procediments	relatius	a	la	memòria	anu-
al	i	a	altres	informes	de	la	Sindicatura	de	
Comptes

Procediments relatius a l’Informe de fisca-
lització 3/2009, referent a l’impost de successions 
i donacions, corresponent al 2007 i a l’Informe de 
fiscalització 6/2009, referent a l’Autoritat del Trans-
port Metropolità, corresponent al 2005
Tram. 256-00049/08, 256-00051/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 71

3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la crisi eco-
nòmica i l’augment de la desocupació
Tram. 300-00234/08
Presentació p. 73

Interpel·lació al Govern sobre el desplega-
ment i l’aplicació de la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 300-00235/08
Presentació p. 73

Interpel·lació al Govern sobre universitats 
i recerca
Tram. 300-00236/08
Presentació p. 73
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Interpel·lació al Govern sobre l’evolució dels 
expedients de regulació d’ocupació en el sector de 
l’automoció
Tram. 300-00237/08
Presentació p. 73

4.	 INFORMACIÓ

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.02.	 Ple	del	Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/08
Renúncia de la condició de diputada p. 74

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
446/VIII, sobre el desenvolupament de les estratè-
gies de coordinació per a prevenir l’addicció als jocs 
digitals d’infants i adolescents
Tram. 290-00391/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 
457/VIII, sobre la instal·lació d’un centre de diàlisi a 
l’Hospital del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 290-00402/08
Sol·licitud de pròrroga p. 76
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 76

Control del compliment de la Resolució 
458/VIII, sobre el compliment del conveni d’infra-
estructures i serveis sanitaris amb l’Ajuntament de 
Badalona (Barcelonès) per al període 2002-2005 i la 
signatura d’un nou conveni de col·laboració
Tram. 290-00403/08
Sol·licitud de pròrroga p. 76
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 77

Control del compliment de la Resolució 
459/VIII, sobre el transport sanitari no urgent de 
persones grans o amb discapacitats físiques
Tram. 290-00404/08
Sol·licitud de pròrroga p. 77
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 77

Control del compliment de la Resolució 
468/VIII, sobre l’aplicació de plans educatius d’en-
torn als barris del Baró de Viver, del Bon Pastor i de 
la Zona Franca, de Barcelona
Tram. 290-00413/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

Control del compliment de la Resolució 491/
VIII, sobre la prestació dels serveis socials bàsics
Tram. 290-00435/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 78

Control del compliment de la Resolució 
492/VIII, sobre les transferències econòmiques de 
l’Estat per a polítiques socials
Tram. 290-00436/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 79

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 51/VIII, 
sobre l’adopció de mesures relacionades amb el 
sector pesquer
Tram. 390-00051/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 79

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Cultural amb el conseller de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació sobre la situació del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 354-00285/08
Sol·licitud i tramitació p. 83

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb 
la consellera de Treball sobre les mesures preses 
per a evitar el tancament de la fàbrica de Lear a 
Roquetes (Baix Ebre)
Tram. 354-00286/08
Sol·licitud i tramitació p. 83

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença de Marta Ma-
cias Quesada, responsable a Catalunya d’Ajuda 
en Acció, i de Marta Cairó Alvero, responsable de 
campanyes d’Ajuda en Acció, davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè presentin la campa-
nya «Mou-te per la igualtat. És de justícia»
Tram. 356-00494/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vi-
nyamata i Camp, director del Campus per la Pau 
i la Solidaritat, davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat perquè expliqui la importància de les 
tecnologies de la informació per a la cooperació al 
desenvolupament
Tram. 356-00502/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de la fiscal 
superior de Catalunya davant la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè presenti la 
memòria de la Fiscalia corresponent al 2008
Tram. 356-00504/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Xavier Bru 
de Sala i Castells, president del Consell Nacional 
de la Cultura i les Arts, davant la Comissió de Po-
lítica Cultural per a informar sobre els objectius i la 
posada en funcionament del Consell Nacional de la 
Cultura i les Arts
Tram. 356-00505/08
Retirada de la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Juan Alber-
to Valls Jover, Rosa Maria Marín Pagés i David Galve 
Cortada, representants de la Fundació Pax, davant 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè ex-
pliquin la necessitat i la importància que Barcelona 
sigui seu de la Convenció del Tractat d’Ottawa el 
2010
Tram. 356-00506/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Vila 
Casas, president de la Fundació Vila Casas, davant 
la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre 
la seva tasca de mecenatge i sobre els objectius 
de potenciació de l’art i dels artistes d’aquesta fun-
dació
Tram. 356-00512/08
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una dele-
gació del Govern del Salvador encapçalada pels 
responsables de cooperació al desenvolupament 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per-
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què exposin llur percepció sobre l’ajuda catalana 
destinada al Salvador
Tram. 356-00515/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Xavier Ba-
dia, director de l’Oficina de Promoció de la Pau i els 
Drets Humans, Joaquim Mestre, regidor de drets 
civils de l’Ajuntament de Barcelona, i Àgata Sol, 
secretària general de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat, davant la Comissió de Cooperació i So-
lidaritat perquè presentin el Programa de protecció 
de defensors i defensores dels drets humans
Tram. 356-00517/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Salvador 
Puig Rodríguez, president de GESFER, i de Xavier 
Flotats, director del centre tecnològic GIRO, davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per-
què informin sobre la gestió de les dejeccions rama-
deres i sobre les tecnologies per a llur eliminació o 
reaprofitament sostenible
Tram. 356-00519/08
Sol·licitud p. 84

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb la consellera 
de Justícia sobre els comptes de la Fundació Orfeó 
Català - Palau de la Música presentats al Protectorat 
de fundacions
Tram. 355-00123/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 85

4.53.15.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
d’autoritats,	de	funcionaris	i	d’altres	per-
sones

Compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció 
de Treball
Tram. 353-00635/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball
Tram. 353-00636/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants de PI-
MEC amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 353-00637/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 353-00638/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants del Sin-
dicat d’Inspectors de Treball i Seguretat Social amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball
Tram. 353-00639/08
Substanciació p. 86

Compareixença de representants de la Unió 
Progressista d’Inspectors de Treball amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció 
de Treball
Tram. 353-00640/08
Decaïment p. 86

Compareixença de representants de l’As-
sociació de Subinspectors de Treball i Seguretat 
Social de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 353-00641/08
Substanciació p. 86

Compareixença de representants de l’As-
sociació Democràtica de Subinspectors d’Ocupa-
ció i Seguretat Social de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció 
de Treball
Tram. 353-00642/08
Substanciació p. 86

Compareixença de Josep Maria Rañé, pre-
sident del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agèn-
cia Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 353-00643/08
Substanciació p. 86

Compareixença d’Eva Juan i Sònia Fuen-
tes, membres del grup de psicooncologia de l’Acadè-
mia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya 
i de Balears, davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre la psicooncologia en l’atenció als 
malalts oncològics
Tram. 357-00253/08
Substanciació p. 86

Compareixença d’una representació de 
Metges Sense Fronteres davant la Comissió de Co-
operació i Solidaritat perquè informi sobre els plans 
d’actuació i cooperació d’aquesta organització a 
l’exterior
Tram. 357-00328/08
Substanciació p. 87

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Plataforma pel Dret de Decidir davant 
la Comissió de Peticions perquè informi sobre l’escrit 
de petició relatiu al traspàs a la Generalitat de l’auto-
rització de convocatòria de referèndums
Tram. 357-00337/08
Substanciació p. 87

Compareixença d’una delegació del Govern 
del Salvador encapçalada pels responsables de co-
operació al desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè exposin llur percep-
ció sobre l’ajuda catalana destinada al Salvador
Tram. 357-00342/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87
Substanciació p. 87

Compareixença de Marta Macias Quesa-
da, responsable a Catalunya d’Ajuda en Acció, i 
de Marta Cairó Alvero, responsable de campanyes 
d’Ajuda en Acció, davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat perquè presentin la campanya «Mou-te 
per la igualtat. És de justícia»
Tram. 357-00343/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’Eduard Vinyamata i 
Camp, director del Campus per la Pau i la Solidaritat, 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per-
què expliqui la importància de les tecnologies de la 
informació per a la cooperació al desenvolupament
Tram. 357-00344/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Juan Alberto Valls Jo-
ver, Rosa Maria Marín Pagés i David Galve Cortada, 
representants de la Fundació Pax, davant la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat perquè expliquin la 
necessitat i la importància que Barcelona sigui seu 
de la Convenció del Tractat d’Ottawa el 2010
Tram. 357-00345/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Xavier Badia, director 
de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Hu-
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mans, Joaquim Mestre, regidor de drets civils de 
l’Ajuntament de Barcelona, i Àgata Sol, secretària 
general de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per-
què presentin el Programa de protecció de defensors 
i defensores dels drets humans
Tram. 357-00346/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88
Substanciació p. 88

Compareixença de la fiscal superior de 
Catalunya davant la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana perquè presenti la memòria de 
la Fiscalia corresponent al 2008
Tram. 357-00347/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88
Substanciació p. 88

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb la fiscal supe-
rior de Catalunya per a presentar la memòria de la 
Fiscalia corresponent al 2008
Tram. 359-00018/08
Substanciació p. 88

4.55.	 Activitat	parlamentària

4.55.15.	 Convocatòries

Sessió plenària núm. 64
Convocada per al dia 28 d’octubre de 2009 p. 89

4.67.	 Comunicacions	dels	grups	parlamentaris	
i	dels	diputats

Escrit de renúncia de la condició de dipu-
tada
Presentació p. 89

4.70.	 Comunicacions	del	president	de	la	Ge-
neralitat	i	del	Govern,	i	d’altres	òrgans

4.70.01.	 Composició	del	Govern,	delegacions	de	
funcions	i	encàrrecs	de	despatx

Suplència en l’exercici de les funcions del 
vicepresident del Govern pel conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació
Tram. 330-00136/08
Presentació p. 90

NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a 
una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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protegir i promoure la salut de la població, que s’han 
d’exercir amb caràcter d’integralitat a partir de les es-
tructures de salut pública de les administracions i de la 
infraestructura d’atenció primària del Sistema Nacional 
de Salut i que han d’ésser proveïdes per mitjà de la car-
tera de serveis. 

La Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària 
de Catalunya, va crear el Servei Català de la Salut amb 
l’objectiu últim de mantenir i millorar el nivell de salut 
de la població. El Servei Català de la Salut està confi-
gurat per tots els centres, serveis i establiments sanitaris 
públics i de cobertura pública als quals corresponen, 
entre altres funcions, les de salut pública.

La Llei 20/2002, del 5 de juliol, de seguretat alimen-
tària, és la primera iniciativa destinada a configurar un 
nou marc organitzatiu per a garantir el màxim grau de 
seguretat alimentària a Catalunya. 

La Llei 7/2003, del 25 d’abril, de protecció de la salut, 
representa l’inici del procés de reforma dels serveis de 
salut pública, centrada en l’organització de la provisió 
de serveis de protecció de la salut, per mitjà de la cre-
ació de l’Agència de Protecció de la Salut. Aquesta llei 
va preveure la possibilitat que els ens locals adscrivis-
sin recursos a l’Agència. Complementàriament, la Llei 
especificava els serveis mínims obligatoris que, en ma-
tèria de protecció de la salut, l’Agència de Protecció de 
la Salut podia prestar als ens locals. 

No cal oblidar tampoc el Decret legislatiu 2/2003, del 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, que defineix les 
competències municipals en matèria de salut pública.

La definició dels àmbits de responsabilitat en matèria 
de salut pública pot permetre establir instruments de 
col·laboració i cooperació entre les administracions per 
a millorar l’eficàcia i l’eficiència de llurs accions respec-
tant els àmbits competencials.

En aquest context normatiu, diversos aspectes assenya-
len la necessitat d’estendre i completar la reforma dels 
serveis de salut pública. Les diverses crisis de salut pú-
blica produïdes els darrers anys en l’àmbit internacional 
i les expectatives creixents de la població en matèria de 
salut pública, unides a les profundes transformacions 
socials derivades de l’evolució social, de les transfor-
macions tecnològiques, de la creixent mobilitat de per-
sones, béns i mercaderies, dels moviments migratoris 
i la multiculturalitat associada, fan que sigui necessa-
ri revisar l’adequació dels serveis de salut pública als 
reptes de la globalització dels riscos per a la salut i a 
la necessitat de donar respostes de prevenció i control 
que siguin efectives, homogènies, ètiques i transparents, 
i que contribueixin a generar confiança i seguretat en 
la ciutadania.

Per això, es considera fonamental integrar el conjunt 
dels serveis de salut pública, afegint als de protecció de 
la salut i als de la seguretat alimentària els relatius a la 
vigilància de la salut pública, a la prevenció de la ma-
laltia i a la promoció de la salut, per a donar respostes 
adequades a les necessitats de la nova societat i estar 
atents a les situacions de més desigualtats, en especial 
a les de les dones, ja que tenen riscos per a la salut i 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	de	salut	pública
Tram. 200-00041/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 63, 14.10.2009, DSPC-P 95

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 d’oc-
tubre de 2009, ha debatut el Dictamen de la Comissió de 
Salut referent al Projecte de llei de salut pública (tram. 
200-00041/08) i les esmenes reservades pels grups par-
lamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de salut pública

Preàmbul

La salut pública es defineix com el conjunt organitzat 
d’actuacions dels poders públics i de la societat mitjan-
çant la mobilització de recursos humans i materials per 
a protegir i promoure la salut de les persones, prevenir 
la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut públi-
ca. La salut pública també s’ha d’entendre com la salut 
de la població, i depèn, en gran part, de factors estruc-
turals i ambientals, com ara l’educació o la seguretat, 
però també de factors lligats als estils de vida, com el 
consum de tabac, l’activitat física o l’alimentació. De 
fet, l’augment de l’esperança de vida que s’ha produït 
en el darrer segle a Catalunya s’atribueix en bona part 
a la millora de les condicions d’higiene, alimentació, 
habitatge i treball, tot i que els progressos en el vessant 
assistencial també hi han contribuït decisivament.

La Llei de l’Estat 14/1986, del 25 d’abril, general de sa-
nitat, va incloure la prevenció de la malaltia i la promo-
ció de la salut entre les finalitats del Sistema Nacional 
de Salut. Més recentment, la Llei de l’Estat 16/2003, del 
28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional 
de Salut, ha inclòs les prestacions de salut pública en 
el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Sa-
lut. Aquestes prestacions són definides com el conjunt 
d’iniciatives organitzades per la societat per a preservar, 



26 d’octubre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 555

10

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

nitària una orientació fonamental de l’acció dels dits 
serveis. Per a reforçar des del punt de vista científic, 
tècnic i organitzatiu les seves actuacions, i per a garan-
tir-ne la qualitat i el rigor, l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya disposa d’un consell assessor.

La representació territorial dels serveis de salut pública 
es fa tenint com a referència el Mapa sanitari, sociosa-
nitari i de salut pública. L’Agència de Salut Pública de 
Catalunya té un nivell central que exerceix la direcció, 
l’autoritat sanitària delegada i la planificació i implanta-
ció de productes i serveis de salut pública. Aquest nivell 
dóna suport al conjunt de l’estructura territorial. Així 
mateix, té un nivell regional que dirigeix l’Agència al 
territori i exerceix l’autoritat sanitària que té delegada. 
És també l’enllaç amb l’estructura central i els equips 
territorials de salut pública, i és alhora un facilitador i 
un coordinador. En el nivell local, l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya opera per mitjà dels equips ter-
ritorials de salut pública, en un àmbit territorial coin-
cident amb els governs territorials de salut. L’actuació 
d’aquests equips és molt propera al territori. Treballen 
amb eficàcia i qualitat en la protecció de la salut i sobre 
els determinants de la salut de la comunitat, la disminu-
ció de les desigualtats i els estils de vida de les persones, 
i es coordinen amb tots els recursos del territori, especi-
alment amb l’atenció primària de la salut, els municipis 
i les entitats comunitàries.

D’altra banda, aquesta llei propicia una cooperació 
més estreta dels serveis de salut pública municipal en 
el procés de reforma, per mitjà de llur implicació en una 
xarxa d’equips locals de salut pública en l’àmbit de cada 
territori, d’acord amb l’abast de la cartera de serveis. En 
aquest sentit, es reforça la implicació dels ajuntaments 
i dels ens locals, de manera consistent amb el desenvo-
lupament dels governs territorials de salut.

La pràctica de la salut pública determina un espai de 
treball multidisciplinari. Per això, l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya disposa d’equips multidisciplina-
ris, integrats per professionals de la salut de l’àmbit de 
la biologia, la farmàcia, la infermeria, la medicina, la 
veterinària i altres professions sanitàries i no sanitàries, 
adequadament formats per a exercir les competències 
professionals de la salut pública. La formació contínua 
i la recerca han de tenir un paper clau en el suport a 
les bones pràctiques en la prestació de serveis de salut 
pública.

La participació és un element molt rellevant de l’acti-
vitat de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, espe-
cialment la d’àmbit local, tant en el nivell institucional 
com en l’organitzatiu, l’intersectorial, el professional i el 
comunitari. L’Agència articula la participació per mitjà 
del Consell de Participació i les estructures formals de 
participació del Consell de Participació i dels governs 
territorials de salut i, en l’àmbit de la salut laboral, del 
Consell de Salut Laboral. En l’àmbit operatiu, la parti-
cipació s’entén com una estratègia fonamental per a dur 
a terme les actuacions de salut pública. En aquest sentit 
cal destacar i reconèixer la resposta de les organitzaci-
ons no governamentals de l’àmbit de la salut. 

Cal destacar que aquesta llei significa un avenç impor-
tant en la definició del concepte d’autoritat sanitària i 

problemes associats. A aquests serveis cal afegir-hi la 
salut laboral i la salut mediambiental, dos àmbits de 
gran impacte poblacional i que requereixen una visió 
de la salut pública que en garanteixi la plena efectivitat 
des del sistema sanitari.

La direcció que cal donar al conjunt de polítiques de sa-
lut pública perquè esdevinguin efectives exigeix formu-
lar plans de govern que comportin el compromís explícit 
d’actuar sobre els principals determinants de la salut. 
El Govern de Catalunya ha de formular periòdicament 
un pla interdepartamental de salut pública, que emani 
del Pla de salut de Catalunya, que ha de mobilitzar i 
responsabilitzar els diversos àmbits de govern per a mi-
llorar els nivells de salut per mitjà de l’actuació sobre 
els seus principals determinants, tant estructurals com 
d’estils de vida. Aquest pla ha de reforçar l’obligació de 
les autoritats sanitàries, competents en matèria de salut 
pública, de coordinar-se i de col·laborar amb les altres 
administracions públiques que tenen competències so-
bre aspectes de salut pública per mitjà de mecanismes 
explícits.

Alhora, aquesta llei reconeix les prestacions i els serveis 
que en matèria de salut pública ha de prestar el sistema 
sanitari públic a Catalunya. D’aquesta manera, el Sis-
tema Nacional de Salut explicita la incorporació, a les 
seves prestacions, no només de serveis adreçats a les 
persones individuals, sinó també de serveis adreçats a 
les col·lectivitats i a la prevenció de riscos ambientals.

Així mateix, aquesta llei preconitza que aquesta inte-
gració es faci dins d’organitzacions executives, àgils i 
flexibles, amb capacitat per a mobilitzar la cooperació 
intersectorial i interadministrativa i fomentar les alian-
ces comunitàries. Per això s’opta pel model d’agència 
amb autonomia de gestió i amb una cartera de serveis 
clarament definida. Aquesta opció contribueix a aclarir 
la necessària separació de la dimensió política de la 
salut pública, que correspon al departament competent 
en matèria de salut per mitjà de la secretaria sectorial 
de salut pública de nova creació, de la dimensió tècnica 
i executiva de la provisió de serveis, que correspon a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat), com a 
organització amb una àmplia desconcentració per mitjà 
de la seva estructura regional i territorial, que ha de 
permetre respondre a les necessitats en matèria de salut 
pública, tot garantint l’equitat en la gestió dels riscos per 
a la salut, amb una atenció especial al territori i a l’àm-
bit local. Per això, aquest model incorpora elements de 
descentralització territorial, amb instruments que van 
des de la col·laboració amb els ens locals fins a la par-
ticipació efectiva d’aquests en la titularitat de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya. 

D’altra banda, l’impuls descentralitzador que es dóna al 
sistema sanitari català per mitjà de la creació dels go-
verns territorials de salut també ha d’incloure la reforma 
dels serveis de salut pública, ha de reafirmar el paper 
clau que l’acció territorial té en la prestació d’aquests 
serveis i en el reforçament de la continuïtat assistencial 
sanitària, connectant les accions clíniques individuals 
amb les accions comunitàries, tant sobre les persones 
i sobre els determinants de llur salut, individual i col-
lectiva, com sobre el medi, i ha de fer de la salut comu-
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El títol III té sis capítols i estableix el sistema organit-
zatiu de la salut pública. En el capítol I es regulen les 
competències de l’Administració de la Generalitat en 
matèria de salut pública i es crea una secretaria sectorial 
per a donar el màxim impuls a les polítiques i estratè-
gies de salut pública. En el capítol II es crea, adscrita 
al departament competent en matèria de salut, l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya i se’n defineixen les 
funcions, els òrgans de direcció, integrats pel Consell 
d’Administració i pel director o directora, el consell 
assessor i el consell de participació. També s’estableix 
l’ordenació de l’Agència en demarcacions territorials 
per mitjà dels serveis regionals i se’n regulen els recur-
sos humans i els règims jurídic, econòmic, patrimonial 
i comptable. El capítol III crea l’Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària com una àrea especialitzada de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que actua amb 
plena independència tècnica i sota els principis del Pla 
de seguretat alimentària de Catalunya. El capítol IV 
s’ocupa de la salut laboral. D’acord amb aquest capítol, 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya compleix fun-
cions d’organisme coordinador de les activitats de pro-
tecció i promoció de la salut en matèria de salut laboral 
en coordinació amb el departament que té competències 
en matèria laboral, incloent-hi les de seguretat i salut 
laborals i les de prevenció de riscos laborals. El capítol 
V crea la Xarxa de Vigilància de la Salut Pública. El 
capítol VI crea la xarxa de laboratoris de salut pública. 
En el capítol VII s’aborda la situació dels serveis de 
salut pública dels ens locals.

El títol IV es refereix a la intervenció administrativa 
en matèria de salut pública. El capítol I estableix els 
principis i els criteris de la intervenció administrativa, 
amb l’objectiu que el rigor en els procediments d’aques-
ta intervenció defensi els interessos de la salut pública, 
i determina el conjunt de procediments que han de ga-
rantir la transparència de les actuacions. El capítol II 
estableix la col·laboració entre administracions en l’àm-
bit de la vigilància i el control, i el capítol III defineix 
el conjunt de mesures cautelars que poden adoptar les 
autoritats sanitàries per a garantir la salut individual i 
col·lectiva.

Finalment, el títol V s’ocupa del règim sancionador. 
Tipifica les infraccions i estableix les sancions que els 
corresponen, la quantia i la titularitat de les competèn-
cies sancionadores.

Amb relació a la part final, la Llei conté sis disposici-
ons addicionals, que inclouen referències a l’Agència de 
Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona, al règim 
competencial del Consell General d’Aran, i a l’extinció 
dels partits mèdics, farmacèutics i veterinaris amb la 
substitució de l’estructura i l’organització territorial de 
l’Agència de Protecció de la Salut pels serveis regio-
nals i els sectors de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya. Les disposicions transitòries regulen el procés 
d’extinció de l’Agència de Protecció de la Salut i el de 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària fins a llur 
substitució per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 
que aquesta llei crea, i vetllen pels drets del personal 
que exerceix funcions en l’àmbit de la salut pública. La 
disposició derogatòria estableix les disposicions sobre 
les quals projecta els seus efectes. Les disposicions fi-

dels criteris d’intervenció administrativa. Així doncs, 
aquesta llei aborda el concepte d’autoritat sanitària per 
a la protecció de la població dels riscos relacionats amb 
els problemes de salut que l’afecten col·lectivament, i la 
diferencia de l’autoritat sobre el sistema de salut. Les 
àrees d’expressió més importants de l’autoritat sanitària 
es refereixen a les autoritzacions sanitàries, les mesures 
cautelars i els expedients sancionadors. Alhora, aquesta 
llei estableix d’una manera clara i compacta els criteris 
d’intervenció administrativa en matèria de salut públi-
ca, incloent-hi els aspectes relatius a la responsabilitat 
i l’autocontrol, a la vigilància i el control oficial, a les 
autoritzacions i als registres sanitaris, a l’autoritat sani-
tària i al règim sancionador, entre altres.

També cal esmentar la creació del Sistema d’Informació 
de Salut Pública, integrat en el Sistema d’Informació de 
la Salut, entès com a sistema organitzat d’informació sa-
nitària, orientat a la vigilància i l’acció en salut pública, 
a la gestió del qual contribueix d’una manera decisiva 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Finalment, l’abast de la reforma dels serveis de salut 
pública implica una dotació pressupostària més gran 
per a aquesta àrea d’activitat dels serveis de salut fi-
nançats públicament. En primera instància, l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya es finança per mitjà de 
la transferència de recursos del departament competent 
en matèria de salut de la Generalitat a les àrees relaci-
onades amb les activitats operatives de la salut pública. 
Les taxes i els preus públics derivats de la seva activitat 
són fonts de finançament complementàries.

Aquesta llei consta de vuitanta articles, estructurats en 
cinc títols, i de sis disposicions addicionals, tres dispo-
sicions transitòries, una disposició derogatòria i cinc 
disposicions finals. En el títol I s’enuncien les disposici-
ons generals, que inclouen l’objecte de la Llei, les defini-
cions dels conceptes emprats en salut pública i els seus 
principis informadors, i la determinació dels òrgans que 
tenen la condició d’autoritat sanitària. A més de definir 
operativament cada concepte, aquest títol singularitza la 
naturalesa de les activitats de salut pública i n’assenyala 
la transcendència en el sistema de salut, que garanteix la 
gestió integral dels riscos per a la salut i la contribució 
a un medi ambient més segur i saludable.

En el títol II s’enuncia el conjunt de les polítiques en 
matèria de salut pública, que s’expressen fonamental-
ment per mitjà de les prestacions, la Cartera de serveis, 
la formació dels professionals, la recerca, la informació 
i la comunicació. La consideració de les activitats i els 
serveis de salut pública com a prestació els concedeix la 
dimensió de dret de la ciutadania, com ho són les altres 
prestacions del sistema sanitari públic. La formació i 
la recerca en salut pública estan representades per la 
constitució de sistemes que orienten, faciliten i coor-
dinen el conjunt d’actuacions de formació i recerca en 
salut pública. Aquestes funcions s’executen propiciant 
la cooperació entre els organismes competents en ma-
tèria de formació i les administracions públiques. Final-
ment, el títol II regula la comunicació i la informació en 
matèria de salut pública, descrivint les actuacions, les 
obligacions i la seguretat de la informació del Sistema 
d’Informació de Salut Pública.
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de l’avaluació i les encarregades de la gestió, els consu-
midors, els representants de la indústria, la comunitat 
acadèmica, les corporacions professionals i les altres 
parts interessades. La comunicació comprèn l’explicació 
dels resultats de l’avaluació del risc i dels fonaments de 
les decisions preses en el marc de la gestió del risc.

g) Control sanitari: el conjunt d’actuacions de les ad-
ministracions sanitàries, pel que fa a la gestió del risc, 
que tenen la finalitat de comprovar l’adequació dels és-
sers vius, els aliments, l’aigua, el medi, els productes, 
les activitats i els serveis objecte d’aquesta llei a les 
normes destinades a prevenir els riscos per a la salut 
de la població.

h) Gestió del risc: el conjunt d’actuacions destinades a 
evitar o minimitzar un risc per a la salut. Aquest procés 
consisteix a sospesar les alternatives, tenint en compte 
l’avaluació del risc i altres factors pertinents, i com-
prèn, si cal, la selecció i l’aplicació de les mesures de 
prevenció i control més adequades, a més de les regla-
mentàries.

i) Prevenció de la malaltia i factors de risc associats: 
el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a 
reduir la incidència de malalties específiques i de llurs 
factors de risc per mitjà d’accions individuals i col-
lectives de vacunació, immunització passiva, consell, 
cribratge i tractament precoç.

j) Principi de precaució: el principi que habilita l’Ad-
ministració sanitària a adoptar mesures provisionals de 
gestió del risc per a assegurar la protecció de la salut i 
la prevenció de la malaltia quan, després d’haver ava-
luat la informació disponible, es prevegi la possibilitat 
que es produeixin efectes nocius per a la salut humana, 
animal o vegetal o danys al medi ambient per alguna 
causa que no permeti determinar el risc amb certesa, 
encara que hi hagi incertitud científica, mentre no es 
tingui informació addicional que permeti una avaluació 
del risc més exhaustiva.

k) Promoció de la salut: el conjunt d’actuacions, presta-
cions i serveis destinats a fomentar la salut individual i 
col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saluda-
bles per mitjà de les intervencions adequades en matèria 
d’informació, comunicació i educació sanitàries.

l) Protecció de la salut: el conjunt d’actuacions, pres-
tacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la 
salubritat dels productes alimentaris i a preservar la 
salut de la població davant els agents físics, químics i 
biològics presents al medi.

m) Risc: la probabilitat d’un efecte nociu per a la sa-
lut i de la gravetat d’aquest efecte a conseqüència d’un 
perill.

n) Salut comunitària: el conjunt d’actuacions, prestaci-
ons i serveis destinats a millorar la situació de salut de 
la comunitat en les seves dimensions físiques, psico-
lògiques i socials, que actuen per mitjà de la capacitat 
col·lectiva d’adaptació positiva als canvis de l’entorn. 
La salut comunitària té en compte tant els elements 
tangibles i no tangibles de la comunitat com els seus 
sistemes de suport, les normes, els aspectes culturals, 
les institucions, les polítiques i les creences.

nals contenen la modificació de la Llei 20/1985, del 
25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que poden generar dependència; la de la 
Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de 
Catalunya, i la de les disposicions transitòries segona i 
setena de la Llei 7/2003, del 25 d’abril, de protecció de 
la salut, la primera de les quals ja havia estat modificada 
per la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català 
de la Salut. I, finalment, estableixen el manament al 
Govern per al desplegament reglamentari i l’entrada en 
vigor de la Llei.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquesta llei té per objecte l’ordenació de les actuacions, 
les prestacions i els serveis en matèria de salut pública 
en l’àmbit territorial de Catalunya que estableix la Llei 
15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Cata-
lunya, per a garantir la vigilància de la salut pública, la 
promoció de la salut individual i col·lectiva, la prevenció 
de la malaltia i la protecció de la salut, d’acord amb 
l’article 43 i els que hi concorden de la Constitució, en 
l’exercici de les competències que l’Estatut atribueix a 
la Generalitat i en el marc de la legislació que regula el 
sistema sanitari de Catalunya, impulsant la coordinació 
i la col·laboració dels organismes i les administracions 
públiques implicats dins de llurs àmbits competenci-
als.

Article 2. Definicions

Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per: 

a) Anàlisi del risc: el procés integrat pels tres elements 
interrelacionats següents: l’avaluació del risc, la gestió 
del risc i la comunicació del risc.

b) Autocontrol: el conjunt d’obligacions de les perso-
nes físiques o jurídiques subjectes a l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei amb la finalitat de garantir la innocuïtat 
i la salubritat dels productes, les activitats i els serveis 
respectius.

c) Autoritat sanitària: l’òrgan que té la competència per 
a aplicar la normativa vigent en matèria de salut pública, 
en funció de la qual pot limitar drets individuals o col-
lectius en benefici dels drets de la comunitat.

d) Avaluació de l’impacte en la salut: la combinació de 
procediments, mètodes i eines amb què es pot valorar 
una política, un programa o un projecte amb relació 
als seus efectes potencials sobre la salut de la població 
i dels seus subgrups.

e) Avaluació del risc: el procés amb fonament científic 
format per les quatre etapes següents: la identificació 
del factor de perill, la caracterització del factor de pe-
rill, la determinació de l’exposició i la caracterització 
del risc.

f) Comunicació del risc: l’intercanvi interactiu, al llarg 
del procés d’avaluació i de gestió del risc, d’informació 
i d’opinions relacionades amb els perills i els riscos, 
entre les persones, físiques o jurídiques, encarregades 
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tiva reguladora de l’autonomia del pacient i dels drets i 
les obligacions en matèria d’informació i documentació 
clínica.

k) El respecte del dret a l’educació en matèria de salut 
pública.

l) El foment de la responsabilitat individual i col·lectiva 
i l’autocontrol en matèria de salut pública.

m) El foment de la formació i la competència dels pro-
fessionals, de la recerca i de l’avaluació en l’àmbit de 
la salut pública.

n) El principi de precaució davant l’absència d’evidència 
científica sòlida.

o) L’exercici de l’autoritat sanitària per a la protecció 
de la salut pública.

Article 4. El Pla interdepartamental de salut 
pública

1. La salut pública, per a desplegar totes les seves ac-
tivitats de manera efectiva, necessita eines de govern 
que permetin garantir la coordinació de les accions que 
incideixen en la salut de la població i que són compe-
tència dels diversos departaments en què s’organitza 
la Generalitat, sens perjudici de les competències que 
corresponen a l’autoritat sanitària.

2. El Pla interdepartamental de salut pública, coordinat 
amb el Pla de salut de Catalunya, en el qual s’integra, 
és l’eina de govern i el marc indicatiu de les accions de 
salut pública. Les seves propostes vinculen el Govern. 
Els departaments que tenen competències en àrees que 
incideixen en la salut de la població han de desplegar 
aquestes propostes.

3. El Govern aprova el Pla interdepartamental de salut 
pública a proposta del departament competent en ma-
tèria de salut. El Govern ha de presentar aquest pla al 
Parlament. La vigència del Pla interdepartamental de 
salut pública és la mateixa que la del Pla de salut de 
Catalunya.

4. L’elaboració del Pla interdepartamental de salut pú-
blica correspon als departaments que exerceixen com-
petències en àrees que incideixen en la salut de la pobla-
ció. N’assumeix el lideratge el departament competent 
en matèria de salut per mitjà de la secretaria sectorial 
de salut pública i de l’òrgan competent en matèria de 
planificació sanitària, que han d’actuar de manera co-
ordinada amb el Servei Català de la Salut.

5. El procediment d’elaboració del Pla interdepartamen-
tal de salut pública ha de garantir la participació de 
les administracions, les institucions, els agents socials 
i econòmics, les societats científiques, les corporacions 
professionals i la societat civil en general.

6. El Pla interdepartamental de salut pública ha de de-
senvolupar iniciatives destinades a afavorir la promoció 
específica de la salut de les dones, d’acord amb els plans 
de polítiques per a les dones aprovats pel Govern.

o) Salut laboral: el conjunt d’actuacions, prestacions 
i serveis de salut o sanitaris destinats a vigilar, pro-
mocionar i protegir la salut individual i col·lectiva dels 
treballadors.

p) Salut pública: el conjunt organitzat d’actuacions dels 
poders públics i del conjunt de la societat per mitjà de 
la mobilització de recursos humans i materials per a 
protegir i promoure la salut de les persones, en l’àmbit 
individual i col·lectiu, prevenir la malaltia i tenir cura 
de la vigilància de la salut.

q) Traçabilitat: el procediment preestablert que permet 
reconstruir l’origen dels components d’un producte o 
d’un lot de productes, la història dels processos de pro-
ducció aplicats, la distribució i la localització.

r) Vigilància de la salut pública: el conjunt d’actuacions 
destinades a recollir, analitzar, interpretar i difondre les 
dades sanitàries relatives als éssers vius, els aliments, 
l’aigua, el medi, els productes, les activitats i els serveis, 
i també l’estat de salut de les persones considerades col-
lectivament, amb l’objectiu de controlar les malalties i 
els problemes de salut.

Article 3. Principis informadors

L’ordenació i l’execució de les actuacions, les prestaci-
ons i els serveis en matèria de salut pública s’han d’ajus-
tar als principis informadors següents: 

a) El garantiment i el sosteniment de les prestacions de 
salut pública com un dret individual i social.

b) La concepció integral, integrada i intersectorial de les 
actuacions, les prestacions i els serveis de salut pública 
en el marc dels instruments de planificació correspo-
nents.

c) La racionalització, l’eficàcia, l’efectivitat, l’eficiència 
i la sostenibilitat en l’organització, el foment i el millo-
rament de la qualitat de les actuacions, les prestacions 
i els serveis de salut pública.

d) La descentralització i la desconcentració de la gestió 
de les actuacions, les prestacions i els serveis de salut 
pública.

e) L’equitat i la superació de les desigualtats territorials, 
socials, culturals i de gènere.

f) L’evidència científica i l’anàlisi del risc com a base de 
les polítiques de salut pública.

g) L’evidència científica, la precaució i la transparència 
com a base de la gestió del risc.

h) La participació comunitària en l’assessorament, la 
consulta, la supervisió i el seguiment de les polítiques 
de salut pública.

i) La coordinació i la cooperació interdepartamentals i 
interadministratives en l’execució de les actuacions, les 
prestacions i els serveis de salut pública.

j) La informació i la comunicació àgil i transparent als 
ciutadans, sens perjudici de l’obligació de l’autoritat 
sanitària de preservar la confidencialitat de les dades 
personals, en els termes que estableixen la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal i la norma-
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b) La investigació de les causes o els determinants dels 
problemes de salut que afecten la població.

c) La prevenció i el control de les malalties infeccioses 
transmissibles i dels brots epidèmics i el desplegament 
dels programes de vacunacions sistemàtiques.

d) La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia 
i dels seus factors de risc, amb una atenció preferent 
per les que es desenvolupen en l’àmbit de la salut co-
munitària.

e) La promoció i la protecció de la salut i la prevenció 
dels factors de risc derivats de l’aire i l’aigua i dels as-
pectes ambientals que puguin repercutir en la salut de 
les persones.

f) L’avaluació de l’impacte en la salut de les intervenci-
ons sobre els determinants de la salut de la població.

g) L’avaluació i la gestió del risc per a la salut derivat 
de les aigües de consum humà, incloent-hi les accions 
de vigilància i control sanitari pertinents.

h) La protecció de la salut i la seguretat alimentàries i 
la prevenció dels factors de risc en aquest àmbit, espe-
cialment la gestió del risc per a la salut derivat dels pro-
ductes alimentaris, incloent-hi les accions de vigilància 
i control sanitari pertinents.

i) La protecció de la salut pública relacionada amb les 
zoonosis dels animals domèstics, els animals salvatges 
urbans i els animals de la fauna salvatge i amb el control 
de les plagues.

j) La promoció i la protecció de la salut i la prevenció 
dels factors de risc per a la salut als establiments públics 
i als llocs de convivència humana.

k) La promoció i la protecció de la salut i la prevenció 
dels factors de risc per a la salut derivats de l’exercici 
de pràctiques i activitats sobre el cos que puguin tenir 
conseqüències negatives per a la salut fetes en establi-
ments d’atenció personal de caràcter no terapèutic, entre 
els quals s’inclouen, a títol enunciatiu i no limitador, els 
establiments on es duen a terme activitats de tatuatge, 
pírcing, micropigmentació i bronzejament artificial.

l) La promoció i la protecció de la salut i la prevenció 
dels factors de risc per a la salut derivats de l’exercici de 
teràpies naturals sobre el cos fetes en centres i establi-
ments no sanitaris, incloent-hi les accions d’intervenció 
administrativa i control sanitari.

m) La promoció, la protecció i el millorament de la salut 
laboral en les funcions i actuacions adscrites normativa-
ment al departament competent en matèria de salut.

n) La promoció dels factors de protecció i la protecció 
i prevenció dels factors de risc davant les substàncies 
que poden generar abús, dependència i altres addicci-
ons, especialment dels que incideixen més en la salut 
de la població.

o) La promoció de la salut mental de la població i la 
prevenció dels factors de risc en aquest àmbit.

p) La promoció i la protecció de la salut afectiva, sexu-
al i reproductiva, i la prevenció dels factors de risc en 
aquest àmbit.

Article 5. Autoritat sanitària

1. Als efectes d’aquesta llei, tenen la condició d’autoritat 
sanitària, en el marc de llurs funcions respectives, els 
òrgans següents:

a) El conseller o consellera del departament competent 
en matèria de salut.

b) La persona titular de la secretaria sectorial.

c) El director o directora de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya.

d) El president o presidenta de l’Agència de Salut Públi-
ca i Medi Ambient de Barcelona.

e) El gerent o la gerent de l’Agència de Salut Pública i 
Medi Ambient de Barcelona.

f) El conseller o consellera competent en matèria de 
salut del Consell General d’Aran.

g) Els presidents dels consells comarcals.

h) Els alcaldes. 

i) Qualsevol altre òrgan administratiu en què s’hagin 
desconcentrat o delegat les funcions dels òrgans a què 
fa referència aquest apartat.

2. L’autoritat sanitària, en l’exercici de les seves fun-
cions, pot sol·licitar el suport, l’auxili i la col·laboració 
d’altres funcionaris públics i, si escau, dels cossos i les 
forces de seguretat i d’altres agents de l’autoritat que 
tinguin encomanades funcions de seguretat.

Títol II. De les polítiques en matèria de salut 
pública

Article 6. Les prestacions en matèria de salut 
pública

1. Són prestacions de salut pública el conjunt d’iniciati-
ves organitzades per les administracions públiques per 
preservar, protegir i promoure la salut de les persones, 
en l’àmbit individual i col·lectiu, prevenir la malaltia i 
tenir cura de la vigilància de la salut pública.

2. Les administracions públiques competents en matèria 
de salut pública han de proporcionar les prestacions en 
aquesta matèria per mitjà de qualsevol de les formes de 
gestió admeses en dret i de la cartera de serveis a què 
fa referència l’article 7. Les administracions públiques 
han de dur a terme les actuacions en matèria de salut 
pública que calgui quan hi hagi una evidència científica 
ferma que les justifiqui.

3. Són prestacions en matèria de salut pública les se-
güents: 

a) La vigilància de la salut pública, incloent-hi el moni-
toratge de la salut i dels seus principals determinants, 
per a tenir actualitzada l’anàlisi de la situació de la salut 
de la població amb un nivell mínim de desagregació ter-
ritorial, i també la preparació i la resposta organitzada 
per a afrontar les emergències de salut pública, incloent-
hi els brots, les epidèmies i les pandèmies.
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serveis de salut pública del Sistema Nacional de Salut, 
de l’Estat.

4. La Cartera de serveis de salut pública s’ha d’ajus-
tar a les necessitats de salut de les poblacions de cada 
territori, si escau, i ha d’especificar les actuacions i els 
serveis que l’Agència de Salut Pública de Catalunya pot 
prestar als departaments de la Generalitat i als ens lo-
cals perquè puguin prestar els serveis mínims de llur 
competència.

5. La Cartera de serveis de salut pública ha de definir de 
manera detallada els procediments per mitjà dels quals 
s’ha de desenvolupar el catàleg de prestacions.

Article 8. Sistema de Formació i Recerca en Sa-
lut Pública

1. El Sistema de Formació i Recerca en Salut Pública, 
entès com el conjunt d’actuacions organitzades i progra-
mades amb relació a la formació dels professionals de 
la salut pública, de recerca i d’avaluació de la recerca en 
salut pública, és una part fonamental del sistema sani-
tari català i és coordinat per l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya en col·laboració amb els altres organismes 
competents.

2. Les funcions del Sistema de Formació i Recerca en 
Salut Pública, sens perjudici de les competències del 
departament o departaments competents en matèria 
d’universitats i de recerca, són les següents: 

a) Proposar a les autoritats sanitàries i acadèmiques i 
a les corporacions professionals, per mitjà dels òrgans 
competents, la fixació de criteris per a acreditar els 
programes de formació i de formació contínua en salut 
pública.

b) Participar, amb el departament competent en matèria 
d’universitats, amb les universitats catalanes, altres uni-
versitats, corporacions professionals i altres organismes, 
en l’elaboració de programes de formació contínua dels 
professionals de la salut pública i promoure el disseny 
de programes de formació contínua específics i de mes-
tratges.

c) Proposar, actuant en col·laboració amb el departa-
ment competent en matèria d’universitats, a les auto-
ritats sanitàries i acadèmiques, per mitjà dels òrgans 
competents, criteris per a l’acreditació, l’acreditació 
avançada i la reacreditació periòdica dels professionals 
de la salut pública, i també l’autorització de les organit-
zacions proveïdores de serveis de salut pública.

d) Participar en la revisió de les competències professi-
onals en salut pública.

e) Promoure, actuant en col·laboració amb el depar-
tament competent en matèria d’universitats i amb les 
corporacions professionals, la carrera professional en 
salut pública, tenint en compte la formació, la recerca i 
l’activitat dels professionals.

f) Informar, per mitjà dels òrgans competents, sobre la 
proposta relativa al nombre de places de professionals 
en formació en les especialitats vinculades a la salut pú-
blica, cursada per les diverses unitats docents d’aquestes 
especialitats acreditades a Catalunya.

q) L’orientació i planificació familiar, i també la promo-
ció i la protecció de la salut maternoinfantil i la preven-
ció dels factors de risc en aquest àmbit.

r) La promoció i la protecció de la salut infantil i dels 
adolescents i la prevenció dels factors de risc en aquest 
àmbit.

s) La promoció de l’activitat física i l’alimentació salu-
dable, i també la prevenció dels factors de risc en aquest 
àmbit.

t) La promoció de la salut bucodental i la prevenció dels 
factors de risc en aquest àmbit.

u) La prevenció i la protecció de la salut de la població 
davant qualsevol factor de risc, especialment la preven-
ció de les discapacitats, tant congènites com adquirides, 
i les derivades de les malalties poc prevalents.

v) La promoció i la protecció de la població i de la sa-
lut ambiental relacionada amb la gestió intracentre dels 
residus sanitaris.

w) La protecció de la salut de la població davant els 
riscos de la contaminació química, biològica i radio-
lògica i la resposta davant les alertes i emergències de 
salut pública.

x) La prestació dels serveis d’anàlisis de laboratori en 
matèria de salut pública.

y) La policia sanitària mortuòria.

z) El control sanitari de la publicitat, en el marc de la 
normativa vigent.

a’) La prevenció del càncer i d’altres malalties preva-
lents.

b’) La promoció d’activitats tendents a la prevenció d’ac-
cidents domèstics i de trànsit i de lesions resultants de 
violències.

c’) La promoció i la protecció de la salut i la prevenció 
dels factors de risc per a la salut derivats de les inter-
vencions del mateix sistema sanitari, tant de les activi-
tats de prevenció com de les curatives, incloent-hi les 
infeccions nosocomials.

Article 7. Cartera de serveis de salut pública

1. La Cartera de serveis de salut pública és el conjunt 
d’activitats i serveis, tecnologies i procediments per 
mitjà dels quals es fan efectives les prestacions de salut 
pública a què tenen dret els ciutadans. La Cartera de 
serveis de salut pública ha d’ésser dinàmica i àgil per a 
donar resposta a les necessitats i els problemes en salut 
pública dels ciutadans i dels col·lectius.

2. L’Administració pública catalana, per mitjà de la Car-
tera de serveis de salut pública, ha d’establir les prioritats 
en matèria de salut pública, basades en criteris d’equitat 
i homogeneïtat, amb l’objectiu d’assolir l’optimació de 
la planificació de les polítiques de salut.

3. El Govern, a proposta del conseller o consellera del 
departament competent en matèria de salut, ha d’apro-
var, per mitjà d’un decret, la Cartera de serveis de salut 
pública, que ha d’incloure, com a mínim, la Cartera de 
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sanitari català i s’integra en el sistema d’informació del 
departament competent en matèria de salut.

2. Les funcions del Sistema d’Informació de Salut Pú-
blica són les següents: 

a) Valorar les necessitats de salut de la comunitat a par-
tir de la identificació dels problemes de salut que afecten 
la població, de la detecció dels seus riscos i de l’anàlisi 
dels determinants de la salut i de llurs efectes.

b) Fer l’anàlisi epidemiològica contínua de l’estat de sa-
lut dels ciutadans i detectar els canvis que es produeixin 
en la tendència i la distribució dels problemes de salut.

c) Establir un mecanisme eficaç de detecció, alerta pre-
coç i resposta ràpida davant dels perills i riscos poten-
cials per a la salut.

d) Fer o proposar estudis epidemiològics específics per 
a conèixer millor la situació de salut de la població, i 
també altres estudis en salut pública.

e) Aportar la informació necessària per a facilitar la pla-
nificació, la gestió, l’avaluació i la recerca sanitàries.

f) Difondre la informació epidemiològica per tots els 
nivells del sistema sanitari català i entre la població.

g) Promoure i controlar el compliment de l’obligació 
de notificar la sospita de malalties i brots epidèmics i 
problemes de salut en els termes i amb les condicions 
que estableix l’ordenament vigent.

h) Amb caràcter subsidiari, col·laborar en l’elaboració 
de les estadístiques que són de l’interès de la Genera-
litat.

i) Desenvolupar i utilitzar mecanismes d’anàlisi, asses-
sorament, notificació, informació, avaluació i consulta 
sobre qüestions relacionades amb la salut en l’àmbit 
comunitari, especialment pel que fa a les activitats de 
promoció i protecció de la salut i de prevenció de la 
malaltia.

j) Desenvolupar i mantenir xarxes telemàtiques o d’una 
altra naturalesa per a intercanviar informació sobre les 
millors pràctiques en matèria de salut pública, d’acord 
amb la normativa vigent.

k) Establir mecanismes per a informar i consultar les 
organitzacions de pacients, els professionals sanitaris, 
les organitzacions no governamentals implicades i els 
altres agents interessats en les qüestions relacionades 
amb la salut comunitària.

3. El Sistema de Informació de Salut Pública ha de pro-
porcionar dades desagregades, com a mínim, per muni-
cipis, sempre que la legislació en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal ho permeti.

Article 10. Comunicació i tractament de la in-
formació

1. El Sistema d’Informació de Salut Pública ha d’esta-
blir mecanismes d’informació, publicitat i divulgació 
comprensibles, adequats, accessibles, coherents, coor-
dinats, permanents i actualitzats sobre les qüestions més 
rellevants en matèria de salut pública amb la finalitat 

g) Participar en l’avaluació de les unitats docents de les 
especialitats vinculades a la salut pública acreditades 
a Catalunya.

h) Identificar les àrees prioritàries per a la recerca en 
salut pública, atenent els problemes i les necessitats de 
salut detectats d’acord amb el Pla de recerca i innovació, 
amb la participació del Consell Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica.

i) Promoure la formació en recerca entre els professio-
nals de la salut pública.

j) Promoure, en col·laboració amb el departament o de-
partaments competents en matèria d’universitats i de 
recerca, grups de recerca entre els centres i ens que 
proveeixen serveis i acompleixen activitats de salut pú-
blica.

k) Promoure la formació contínua de tots els professio-
nals de la salut pública i la recerca entre el personal que 
tingui la competència adequada per a fer-ne.

l) Promoure, d’acord amb l’article 193.2 de l’Estatut 
d’autonomia i en el marc de les competències de la Ge-
neralitat, accions amb projecció exterior per a cercar 
oportunitats de col·laboració en projectes de recerca en 
salut pública, influir en les decisions dels organismes 
internacionals i obtenir finançament per a projectes de 
recerca.

m) Fomentar el partenariat dels equips de recerca naci-
onals en salut pública, entre ells i amb grups de recerca 
consolidats de prestigi internacional.

n) Convocar ajuts per a la recerca i establir mecanismes 
de col·laboració amb els altres agents finançadors de 
recerca públics i privats per a promoure la recerca en 
salut pública.

o) Fomentar la publicació dels treballs de recerca i la 
difusió dels resultats, especialment en col·laboració amb 
els sectors econòmics i socials interessats.

p) Estimular la sensibilitat per la recerca en salut públi-
ca entre els sectors econòmics, acadèmics i socials.

q) Avaluar periòdicament els resultats de la recerca en 
salut pública que es fa a Catalunya.

3. Les administracions públiques i els organismes com-
petents en matèria de formació i recerca, les universitats 
catalanes i els centres, serveis i establiments que acom-
pleixen tasques de formació i recerca en salut pública 
han de cooperar i participar, en l’àmbit de les funcions 
respectives, en el Sistema de Formació i Recerca en 
Salut Pública. També ho han de fer les corporacions 
professionals pertinents pel que fa a la formació contí-
nua que ofereixin.

Article 9. Sistema d’Informació de Salut Pú-
blica

1. El Sistema d’Informació de Salut Pública, entès com 
el conjunt d’actuacions organitzades i programades amb 
relació a la informació sanitària, la vigilància i l’acció 
en salut pública, és coordinat per l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya, és una part fonamental del sistema 
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taments competents segons la matèria de què es tracti, 
les competències següents: 

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

b) L’aprovació de la Cartera de serveis de salut públi-
ca.

c) L’aprovació del projecte de pressupost de l’Agència.

d) L’aprovació dels acords de nomenament i separació 
del director o directora de l’Agència.

2. Correspon al Govern l’aprovació del Pla interdepar-
tamental de salut pública.

Article 13. Competències del departament com-
petent en matèria de salut

1. Corresponen al departament competent en matèria 
de salut les competències següents:

a) La determinació, en el marc del que estableix aquesta 
llei, dels criteris, les directrius i les prioritats en salut 
pública que han d’orientar les polítiques preventives i 
assistencials en matèria de salut, i també la planificació 
estratègica i operativa, la programació, l’avaluació i el 
control en els àmbits sanitari, sociosanitari i de salut 
mental. 

b) La cooperació i la coordinació entre totes les admi-
nistracions públiques competents en matèria de salut 
pública.

c) La tutela de la cooperació i la coordinació entre els 
diferents departaments de la Generalitat implicats en 
les polítiques de salut pública, per mitjà de la secretaria 
sectorial de salut pública.

d) La coordinació entre les actuacions en matèria de 
salut pública i les activitats assistencials que es duen a 
terme als centres sanitaris d’atenció primària i d’aten-
ció especialitzada per a millorar el nivell de salut dels 
ciutadans.

2. Amb relació a l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya, corresponen al departament competent en matèria 
de salut les competències següents: 

a) La determinació dels criteris, les directrius i les pri-
oritats de les polítiques de salut pública.

b) La vigilància i la tutela de l’Agència.

c) La coordinació dels programes de recerca i dels re-
cursos públics, per tal d’assolir-ne la màxima eficàcia.

d) La presentació al Govern de la proposta de Cartera 
de serveis de salut pública.

e) La presentació al Govern del projecte de pressupost 
de l’Agència.

f) L’aprovació, la modificació i la revisió dels preus pú-
blics relatius a la prestació dels serveis.

g) El nomenament i la separació dels membres del Con-
sell d’Administració.

h) La presentació al Govern de les propostes de nome-
nament i separació del director o directora.

d’informar la ciutadania, les administracions i els pro-
fessionals.

2. Tots els centres, serveis i establiments sanitaris, tant 
del sector públic com del privat, i també els professi-
onals sanitaris en exercici, han d’adaptar els sistemes 
d’informació i els registres per a configurar el Sistema 
d’Informació de Salut Pública.

3. Totes les administracions públiques i els organismes 
competents en matèria de salut pública, i també tots 
els centres, serveis i establiments sanitaris i els profes-
sionals sanitaris, han de participar, en l’àmbit de llurs 
funcions respectives, en el Sistema de Formació i Re-
cerca en Salut Pública i en el Sistema d’Informació de 
Salut Pública. Amb aquesta finalitat, han de comunicar 
a aquests sistemes les dades pertinents per mitjà de llurs 
òrgans responsables.

4. Les dades de caràcter personal que les persones físi-
ques i jurídiques a què fa referència l’apartat 3 recullin 
en l’exercici de llurs funcions es poden cedir, d’acord 
amb el que estableix l’article 11.2.a de la Llei orgànica 
15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, perquè l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya les tracti per a desenvolupar el Sistema 
d’Informació de Salut Pública i el Sistema de Forma-
ció i Recerca en Salut Pública, i també amb finalitats 
històriques, estadístiques o científiques en l’àmbit de 
la salut pública. No obstant això, la cessió de dades 
d’històries clíniques perquè l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya les tracti per a desenvolupar les funcions 
del Sistema d’Informació de Salut Pública i el Sistema 
de Formació i Recerca en Salut Pública requereix la dis-
sociació prèvia de les dades que permetin identificar la 
persona titular, llevat que aquesta hagi donat prèviament 
el consentiment a la cessió, d’acord amb el que estableix 
la normativa reguladora de l’autonomia del pacient i 
dels drets i les obligacions en matèria d’informació i 
documentació clíniques.

Article 11. Seguretat de la informació

En tots els nivells del Sistema d’Informació de Salut 
Pública s’han d’adoptar les mesures de seguretat apli-
cables al tractament de les dades de caràcter personal 
i als fitxers i tractaments automatitzats, d’acord amb el 
que estableixen la normativa de la protecció de dades 
de caràcter personal i, si escau, la normativa reguladora 
de l’autonomia del pacient i dels drets i les obligacions 
en matèria d’informació i documentació clíniques. Les 
persones que hi tenen accés, en virtut de llurs compe-
tències, han de guardar el secret professional.

Títol III. De l’organització dels serveis de salut 
pública 

Capítol I. Administració de la Generalitat

Article 12. Competències del Govern

1. Amb relació a l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya, corresponen al Govern, a proposta dels depar-
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i els serveis mínims que són competència dels ens lo-
cals que aquests li encarreguin, per mitjà d’un conveni, 
d’acord amb el que estableix l’article 53. Així mateix, 
l’Agència fa efectiva, per mitjà del Consell d’Adminis-
tració, la 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, dels organismes executius que en depe-
nen o dels ens locals.

2. 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 els quals actua d’una manera co-
ordinada.

3. Als efectes de la prestació a què fa referència l’apartat 
1 dels serveis que són competència d’altres departa-
ments , l’Agència de Salut Pública de Catalunya té la 
consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic 
de l’Administració de la Generalitat i de les entitats de 
dret públic i privat que en depenen. Les relacions entre 
l’Agència i els departaments i les entitats dependents 
que s’estableixin amb aquesta finalitat s’han d’articular 
per mitjà d’encàrrecs de gestió, d’acord amb el que es-
tableix l’article 24.6 de la Llei de l’Estat 30/2007, del 30 
de d’octubre, de contractes del sector públic.

Article 17. Funcions 

Per a assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Públi-
ca 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 pri-
oritats de les polítiques de salut pública que fixi el Pla 
interdepartamental de salut pública, per mitjà d’un con-
tracte 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 de coneixements, i el disseny i la posada 
en pràctica dels projectes conjunts.

c) Coordinar les actuacions que en matèria de salut pú-
blica es duen a terme als centres sanitaris de la xarxa 
assistencial i donar suport a aquestes actuacions, te-
nint 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 com-
petència municipal i comarcal als ajuntaments i altres 
ens locals, en el marc dels convenis que signi d’acord 
amb l’article 53.

e) Donar suport tècnic per a formular, implantar i ava-
luar el Pla interdepartamental de salut pública.

f) Donar suport tècnic als ens locals que prestin serveis 
de salut pública per mitjans propis.

i) El nomenament i la separació dels directors dels ser-
veis regionals.

j) El nomenament i la separació dels membres del Con-
sell de Participació.

k) El nomenament i la separació dels membres del Con-
sell Assessor de Salut Pública.

l) El nomenament i la separació dels membres de la 
Comissió Directora de l’Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària.

m) El nomenament i la separació dels membres del Con-
sell de Salut Laboral.

n) La proposta al Govern del Pla interdepartamental de 
salut pública perquè, si escau, l’aprovi.

o) La proposta al Govern dels estatuts de l’Agència per-
què, si escau, els aprovi.

p) L’aprovació de les directrius per a fer efectives les 
actuacions, els objectius i les intervencions que preve-
uen el Pla de salut i el Pla de seguretat alimentària de 
Catalunya.

Article 14. Secretaria sectorial

El departament competent en matèria de salut ha de 
crear una secretaria sectorial per a donar el màxim im-
puls a les polítiques i estratègies de salut pública, per a 
garantir les funcions d’autoritat sanitària i d’òrgan rector 
en matèria de salut pública, i per a vetllar per l’eficàcia, 
la coordinació, l’avaluació i la comunicació interdepar-
tamentals, intersectorials i internes de les actuacions 
en aquesta matèria.

Capítol II. L’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya

Secció primera. Disposicions generals 

Article 15. Creació i naturalesa

1. Es crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya com 
a entitat de dret públic de la Generalitat que ajusta la 
seva activitat al dret privat, que té personalitat jurídica 
pròpia, autonomia administrativa i financera i plena ca-
pacitat d’obrar en exercici de les seves funcions. L’Agèn-
cia està sotmesa al que estableixen aquesta llei, els seus 
estatuts i les disposicions que li són aplicables.

2. L’Agència de Salut Pública s’adscriu al departament 
competent en matèria de salut i actua sota les directrius 
de l’òrgan d’aquest que té competències en matèria de 
salut pública.

Article 16. Objecte

1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya té com a 
objecte la prestació dels serveis de la Cartera de ser-
veis de salut pública que corresponguin al departament 
competent en matèria de salut. L’Agència pot prestar 
també aquells serveis que són competència d’altres de-
partaments que, d’acord amb l’article 7, es determinin 
específicament a la Cartera de serveis de salut pública, 
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Secció segona. Estructura orgànica

Article 19. Òrgans de direcció, participació i as-
sessorament

1. Els òrgans de direcció de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya són el Consell d’Administració i el direc-
tor o directora.

2. L’òrgan central de participació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya és el Consell de Participació. Al 
territori, la participació en l’Agència s’articula per mitjà 
dels consells de salut dels governs territorials de salut.

3. L’Agència de Salut Pública de Catalunya té un con-
sell assessor sobre aspectes tècnics i científics de salut 
pública.

Article 20. El Consell d’Administració

1. El Consell d’Administració és l’òrgan superior de 
govern i direcció de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya.

2. El Consell d’Administració és format pels membres 
següents: 

a) El president o presidenta, que és el conseller o con-
sellera del departament competent en matèria de salut 
o la persona en qui delegui.

b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el titular de 
la secretaria sectorial de salut pública.

c) Vuit vocals en representació dels ens locals, un dels 
quals ha d’exercir les funcions de vicepresident segon o 
vicepresidenta segona per designació de comú acord de 
les organitzacions associatives d’ens locals.

d) Deu vocals en representació dels departaments com-
petents en àrees relacionades amb la salut pública, un 
dels quals ha d’ésser el director o directora del Servei 
Català de la Salut o la persona en qui delegui.

e) El director o directora de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya, amb veu però sense vot.

f) Un secretari o secretària, amb veu però sense vot, 
designat pel president o presidenta del Consell d’Admi-
nistració entre el personal de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya.

3. Els vocals en representació dels departaments de la 
Generalitat que no ho siguin per raó de llur càrrec han 
d’ésser designats pel Govern a proposta dels departa-
ments competents en àrees relacionades amb la salut 
pública.

4. L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
la Federació de Municipis de Catalunya designen, per 
parts iguals, els vocals que representen els ens locals.

5. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya han d’establir la composició i regular la renovació i 
el funcionament del Consell d’Administració.

Article 21. Funcions del Consell d’Administra-
ció

1. El Consell d’Administració de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya és l’òrgan de govern encarregat 

g) Fomentar, en col·laboració amb els organismes res-
ponsables, 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 
constitueixin un risc per a la salut de la població, d’una 
manera coordinada amb els dispositius de les adminis-
tracions 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 dels 
diversos departaments de l’Administració de la Gene-
ralitat 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 més rellevants en matèria de salut pública.

l) Elaborar els estudis d’impacte en la salut de les in-
tervencions sobre els determinants de la salut de la po-
blació.

m) Coordinar el Sistema de Formació i Recerca en Sa-
lut Pública en col·laboració amb els altres organismes 
competents.

n) Complir qualsevol altra funció que estigui relacio-
nada directament amb els objectius d’aquesta llei i les 
actuacions que estableix.

Article 18. 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. D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, el Govern pot 
delegar en els ajuntaments i els ens supramunicipals, 
amb caràcter general o específic, l’exercici de compe-
tències 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 encarre-
gades, l’import que s’ha d’abonar per a finançar-les i els 
indicadors de control de l’activitat.
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r) Proposar al conseller o consellera del departament 
competent en matèria de salut, per a la tramitació pos-
terior, l’aprovació d’operacions d’endeutament, d’acord 
amb el que estableix el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre, o per les disposicions le-
gals que el modifiquin o el deroguin.

s) Establir els criteris per a l’elaboració de la proposta 
del Pla interdepartamental de salut pública, recollint, 
si escau, les propostes de les diferents comissions in-
terdepartamentals del Govern en l’àmbit de la salut 
pública.

t) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència, 
d’acord amb el que estableix la legislació de contractes 
del sector públic.

u) Complir les altres funcions que aquesta llei no assig-
na expressament als altres òrgans de l’Agència.

Article 22. Funcions del president o presidenta 
del Consell d’Administració

1. Corresponen al president o presidenta del Consell 
d’Administració les funcions següents: 

a) Assumir la representació institucional de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, sens perjudici del que 
estableix l’article 24.k amb relació a les funcions del 
director o directora de l’Agència.

b) Convocar les reunions del Consell d’Administració.

c) Presidir les sessions del Consell d’Administració, 
dirigir-ne les deliberacions i dirimir els empats amb el 
vot de qualitat.

2. El president o presidenta del Consell d’Administració 
pot delegar expressament les funcions que convingui en 
el vicepresident primer o vicepresidenta primera.

Article 23. El director o directora 

1. El director o directora de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya n’assumeix la direcció i la gestió ordi-
nària, d’acord amb els criteris d’actuació que fixa el 
Consell d’Administració.

2. El Govern nomena i separa el director o directora , 
a proposta del conseller o consellera del departament 
competent en matèria de salut, havent escoltat el Consell 
d’Administració.

3. El director o directora se sotmet al règim d’incompa-
tibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat.

Article 24. Funcions del director o directora 

Corresponen al director o directora de l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya les funcions següents: 

a) Executar els acords que adopta el Consell d’Admi-
nistració.

b) Sotmetre a l’aprovació del Consell d’Administració 
els criteris d’actuació de l’Agència, els programes d’ac-
tuació i d’inversions generals, la proposta d’avantprojec-
te de pressupost i la memòria anual, els criteris generals 
per a establir el contracte programa, els contractes i els 

de fixar les directrius generals d’actuació i d’exercir el 
control superior de la gestió de l’Agència.

2. En el marc del que estableix l’apartat 1, corresponen 
al Consell d’Administració de l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya 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 orga-
nitzacions associatives d’ens locals més representatives 
de Catalunya.

d) Aprovar els programes d’actuació i d’inversions ge-
nerals de l’Agència.

e) Aprovar la proposta d’avantprojecte de pressupost 
d’ingressos i despeses anuals de l’Agència i presentar-la 
al departament competent en matèria de salut perquè la 
incorpori al seu avantprojecte general i li doni el tràmit 
que estableix la legislació de les finances públiques de 
Catalunya.

f) Aprovar la memòria anual de l’Agència.

g) Aprovar la proposta de cartera de serveis de salut pú-
blica i presentar-la al departament competent en matèria 
de salut perquè la sotmeti a l’aprovació del Govern.

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 el 
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 Par-
lament de Catalunya.

k) Aprovar els convenis de col·laboració amb entitats 
públiques i privades perquè l’Agència pugui exercir les 
seves funcions.

l) Aprovar la proposta de preus públics per la prestació 
dels serveis.

m) Aprovar els criteris de valoració i de classificació de 
llocs de treball, la relació de llocs de treball i les ofertes 
públiques d’ocupació.

n) Proposar al conseller o consellera del departament 
competent en matèria de salut el nomenament i la se-
paració dels directors dels serveis regionals de l’Agèn-
cia.

o) Proposar al conseller o consellera del departament 
competent en matèria de salut el nomenament i la se-
paració dels membres del Consell Assessor de Salut 
Pública.

p) Proposar al conseller o consellera del departament 
competent en matèria de salut el nomenament i la sepa-
ració dels membres del Consell de Participació.

q) Aprovar el reglament de funcionament intern del 
mateix Consell d’Administració.
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4. Els membres del Consell Assessor de Salut Pública 
han d’exercir llurs funcions amb imparcialitat i indepen-
dència i han de guardar reserva sobre les deliberacions 
i les decisions que s’adoptin.

5. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya han de determinar el sistema de designació i els 
requisits que han de complir els membres del Consell 
Assessor de Salut Pública, la seva organització i les se-
ves normes de funcionament.

Article 26. Els òrgans de participació

1. El Consell de Participació de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya i els consells de salut dels governs 
territorials de salut són òrgans de participació activa 
que exerceixen funcions de participació ciutadana, as-
sessorament, consulta i seguiment sobre qüestions re-
lacionades amb la salut pública i la salut en general a 
fi de cooperar en la consecució dels objectius que els 
són propis.

2. El Consell de Participació és format pels membres 
següents: 

a) El vicepresident primer o vicepresidenta primera del 
Consell d’Administració, que el presideix.

b) El director o directora de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya.

c) Un nombre de vocals designats pel conseller o con-
sellera del departament competent en matèria de salut, 
a proposta del Consell d’Administració, entre represen-
tants de l’àmbit acadèmic i educatiu, de les organitzaci-
ons de consumidors i usuaris, del moviment veïnal, de 
les entitats de salut pública i de la seguretat alimentària, 
de les corporacions professionals, de les societats cien-
tífiques, de les organitzacions empresarials, sindicals 
i socials més representatives en qualsevol àmbit d’ac-
tivitat relacionat amb la salut pública, dels ens locals i 
de la Generalitat.

3. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya han de determinar la composició, el sistema de de-
signació dels membres, l’organització, les funcions i les 
normes de funcionament del Consell de Participació.

Secció tercera. Organització territorial

Article 27. Serveis regionals

1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya s’ordena en 
demarcacions territorials, anomenades serveis regio-
nals, que són estructures desconcentrades de l’Agència 
i territorialment coincidents amb les regions sanitàries 
en què s’organitza el Servei Català de la Salut.

2. Els serveis regionals han de tenir una dotació sufici-
ent i adequada de recursos humans i econòmics per a 
acomplir les activitats de salut pública al territori res-
pectiu.

convenis que faci l’Agència, la proposta d’operacions 
d’endeutament i el pla anual d’activitats.

c) Proposar al Consell d’Administració els preus públics 
per la prestació dels serveis.

d) Exercir la direcció del personal i dels serveis que 
integren l’Agència.

e) Proposar al Consell d’Administració la relació de 
llocs de treball i l’estructura orgànica de l’Agència, 
sens perjudici que els estatuts de l’Agència estableixin 
l’estructura orgànica corresponent a llocs de treball que 
hagin d’ésser ocupats per personal funcionari.

f) Proposar al Consell d’Administració, per a la tra-
mitació posterior, el nomenament i la separació dels 
directors dels serveis regionals de l’Agència.

g) Proposar al Consell d’Administració, per a la trami-
tació posterior, l’aprovació de les característiques i la 
destinació de les operacions de crèdit.

h) Coordinar, inspeccionar i avaluar els òrgans de 
l’Agència.

i) Exercir la direcció de l’organització i el funcionament 
de l’Agència.

j) Gestionar els recursos econòmics, autoritzar les des-
peses i ordenar els pagaments dins dels límits que esta-
bleix el Consell d’Administració.

k) Assumir la representació legal de l’Agència en les 
actuacions que li delegui el president o presidenta del 
Consell d’Administració i, sempre, en els actes de re-
presentació i en la defensa en judici.

l) Aplicar els criteris d’actuació de l’Agència, d’acord 
amb les directrius del Consell d’Administració.

m) Exercir la potestat sancionadora i l’autoritat sanitària 
d’acord amb el que estableixen aquesta llei i la legis-
lació del procediment administratiu i el procediment 
sancionador.

n) Complir les altres funcions que el president o presi-
denta del Consell d’Administració li encomani.

Article 25. Consell Assessor de Salut Pública

1. Es crea el Consell Assessor de Salut Pública com a 
òrgan consultor sobre els aspectes tècnics i científics 
de la salut pública.

2. El Consell Assessor de Salut Pública és 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, a pro-
posta del Consell d’Administració de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, per a un període determinat.

3. Corresponen al Consell Assessor de Salut Pública les 
funcions següents: 

a) Assessorar els 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 d’Adminis-
tració.
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5. L’equip territorial de salut pública és pluridisciplinari 
i les persones que el componen han d’exercir llurs fun-
cions de manera col·laborativa per a assegurar el com-
pliment 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 pro-
fessionals amb una titulació específica.

6. Al capdavant de l’equip territorial de salut pública hi 
ha d’haver un professional o una professional responsa-
ble, que n’ha de dirigir el funcionament i n’ha d’assegu-
rar la coordinació amb les altres estructures del sistema 
sanitari, amb els ens locals de l’àmbit respectiu i amb 
altres serveis relacionats amb la salut pública.

7. La composició, les funcions i l’organització dels 
equips territorials de salut pública s’han de delimitar 
per reglament.

Secció quarta. Règim jurídic, recursos humans i 
règim econòmic, patrimonial i comptable

Article 31. Règim jurídic

1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix 
per aquesta llei, pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana, o per les disposicions legals que la modifiquin 
o deroguin, pels seus estatuts i per les altres lleis i dis-
posicions que li siguin aplicables.

2. L’Agència de Salut Pública de Catalunya sotmet la 
seva activitat en les relacions externes, amb caràcter 
general, a les normes del dret civil, mercantil i laboral 
que li siguin aplicables.

3. No obstant el que estableix l’apartat 2, se sotmeten 
al dret públic: 

a) El règim d’acords i funcionament del Consell d’Ad-
ministració i del Consell de Participació, que se sotmet 
a la normativa general sobre òrgans col·legiats de l’Ad-
ministració de la Generalitat.

b) Les relacions de l’Agència amb els departaments de 
la Generalitat amb competències en matèria de salut i 
amb altres ens públics.

c) El règim de contractació administrativa.

d) L’exercici de potestats públiques.

Article 32. Règim d’impugnació dels actes

1. Contra els actes i les resolucions dels òrgans de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya es pot recórrer 
en via administrativa, d’acord amb el règim de recursos 
que estableix la legislació de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

2. Contra els actes i les resolucions dictats pel Consell 
d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya i contra els dictats pel director o directora es pot 
recórrer en alçada davant el conseller o consellera del 
departament competent en matèria de salut.

Article 28. Funcions i organització dels serveis 
regionals

Els serveis regionals han de dur a terme, al territori 
respectiu, les prestacions de salut pública que estableix 
l’article 6, d’acord amb la Cartera de serveis de salut pú-
blica i subjectant-se als criteris d’actuació que estableix 
el Consell d’Administració i a les directrius del director 
o directora de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
n’han d’establir l’estructura i l’organització.

Article 29. Els directors dels serveis regionals

1. Els directors dels serveis regionals assumeixen la 
direcció i la gestió del servei regional respectiu, sub-
jectant-se als criteris d’actuació que estableix el Consell 
d’Administració i a les directrius del director o directora 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i executen 
els acords que aquests adopten en l’àmbit de compe-
tències respectiu.

2. El nomenament i la separació dels directors dels ser-
veis regionals corresponen al conseller o consellera del 
departament competent en matèria de salut, a proposta 
del Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya.

3. Els directors dels serveis regionals són els represen-
tants del departament competent en matèria de salut en 
els consells rectors dels governs territorials de salut de 
llur regió, on defensen les polítiques de salut pública, 
d’acord amb les directrius del departament competent 
en matèria de salut.

4. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya han d’establir les funcions dels directors dels serveis 
regionals.

Article 30. Els sectors i els equips de salut pú-
blica

1. Els serveis regionals s’ordenen en subunitats terri-
torials denominades sectors i s’han d’adaptar als àm-
bits territorials en què s’organitza el Servei Català de 
la Salut.

2. El sector és la unitat territorial elemental on s’acom-
pleixen, amb caràcter preferent, les activitats de salut 
pública. En cada sector actua un equip territorial de 
salut pública.

3. L’equip territorial de salut pública és el conjunt de 
professionals de la salut pública que fa actuacions rela-
tives 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.

4. Pel que fa a l’acompliment de les activitats de pro-
moció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia i 
vigilància de la salut pública, l’equip territorial de sa-
lut 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 relacionats amb la 
salut pública.
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serveis i ha de fomentar la recerca entre el personal que 
té la competència adequada per a fer-ne.

7. Els professionals sanitaris tenen dret a accedir al sis-
tema de desenvolupament professional que s’estableixi 
per reglament, d’acord amb el que determina la Llei de 
l’Estat 44/2003, del 21 de novembre, d’ordenació de les 
professions sanitàries.

Article 34. Règim patrimonial

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya: 

a) Els béns i els drets de qualsevol naturalesa de què és 
titular la Generalitat afectes als serveis de l’Agència.

b) Els béns i els drets de qualsevol naturalesa dels ens 
locals adscrits a l’Agència d’acord amb els convenis 
corresponents.

c) Els béns i els drets que adquireixi o que rebi per 
qualsevol títol.

2. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha d’establir 
la comptabilitat i els registres que permetin conèixer la 
naturalesa, la titularitat i la destinació dels seus béns i 
els seus drets, propis o adscrits, sens perjudici de les 
competències dels altres ens i organismes en matèria 
de salut.

3. Els béns i els drets que la Generalitat adscrigui a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya li han de rever-
tir en les mateixes condicions que tenien en produir-se 
l’adscripció, si l’Agència s’extingeix o es modifica la 
naturalesa de les seves funcions, sempre que aquesta 
modificació tingui incidència en els dits béns i drets. 
Pel que fa als béns i els drets procedents dels ens lo-
cals, s’han d’aplicar els convenis d’adscripció corres-
ponents.

4. Els béns i els drets adscrits a l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya conserven la qualificació jurídica 
originària, sense que l’adscripció n’impliqui la trans-
missió de domini públic ni la desafectació.

5. El patrimoni de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya 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 exemp-
cions tributàries que corresponen als béns d’aquesta 
naturalesa.

6. S’entén que la utilitat pública de l’expropiació d’im-
mobles és implícita pel que fa a les obres i els serveis 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

7. En tot allò que aquest capítol no regula, s’aplica als 
béns i als drets de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya el que estableix el text refós de la Llei de patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2002, del 24 de desembre, o les disposicions 
legals que el modifiquin o el deroguin.

Article 35. Recursos econòmics 

1. Els recursos econòmics de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya són els següents: 

3. Contra els actes i les resolucions dictats pels directors 
dels serveis regionals de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya es pot recórrer en alçada davant el director 
o directora .

4. Els actes i les resolucions dictats pel conseller o con-
sellera del departament competent en matèria de salut i 
les resolucions dels recursos d’alçada dictades pel Con-
sell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya esgoten la via administrativa. Contra aquests 
actes i resolucions es pot recórrer en els supòsits i en 
els termes que estableix la legislació sobre procediment 
administratiu.

5. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s’han 
de presentar davant el conseller o consellera del depar-
tament competent en matèria de salut, que és l’òrgan 
competent per a resoldre-les.

6. Les reclamacions prèvies a la via judicial laboral 
s’han de presentar davant el director o directora de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que és l’òrgan 
competent per a resoldre-les.

Article 33. Recursos humans

1. El personal de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya és integrat per: 

a) Personal funcionari de l’Administració de la Genera-
litat, al qual s’aplica la normativa de la funció pública 
pròpia de l’Administració de la Generalitat.

b) Personal procedent dels ens locals i, si escau, d’en-
titats i organismes dependents, adscrit funcionalment 
a l’Agència en el marc dels convenis establerts entre 
els ens locals i l’Agència. El personal al servei dels 
ens locals, durant el temps que presta suport tècnic a 
l’Agència, té la consideració, a efectes de dependència 
funcional, de personal al servei de l’Agència.

c) Personal laboral, al qual s’aplica la normativa laboral 
i, si escau, el conveni propi del sector en el qual s’inse-
reixi l’Agència.

2. El personal de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya que presta suport tècnic als ens locals per a l’exer-
cici d’activitats sobre les quals tenen competències té 
la consideració, només a aquests efectes, de personal al 
servei dels ens locals.

3. La classificació i el règim jurídic del personal de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’han de re-
gir per les disposicions que, respectivament, els siguin 
aplicables, atenent la procedència i la naturalesa de la 
relació d’ocupació.

4. El procés de selecció de personal i de provisió de 
llocs de treball de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya s’ha de basar en la legislació corresponent a 
cada tipus de personal i ha de garantir els principis de 
publicitat, objectivitat, mèrit i capacitat.

5. El personal funcionari de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya té compatibilitat plena per a exercir la 
docència.

6. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha de fo-
mentar la formació contínua del personal que hi presta 
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finances públiques de Catalunya, aprovada pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, o per les dispo-
sicions legals que el modifiquin o el deroguin, i per les 
successives lleis de pressupostos de la Generalitat.

2. D’acord amb la normativa aplicable a les modifica-
cions pressupostàries, el Consell d’Administració de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, a proposta 
del director o directora, pot acordar transferències de 
crèdit dins el pressupost de l’Agència, d’acord amb la 
normativa sobre modificacions pressupostàries i trans-
ferències de crèdit.

Article 38. Comptabilitat i control financer

1. El règim de comptabilitat de l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya és el corresponent al sector públic.

2. L’activitat de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya és objecte de control financer per mitjà del proce-
diment d’auditoria, sota la direcció de la Intervenció 
General, regulat per la legislació de finances públiques 
de Catalunya i la legislació general de l’empresa pública 
catalana.

3. El Consell d’Administració de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya pot acordar la creació d’un òrgan 
de control economicofinancer intern, d’acord amb la 
normativa sobre el funcionament dels òrgans de control 
economicofinancer intern en les empreses públiques de 
la Generalitat.

4. El Consell d’Administració pot acordar de sotmetre 
la comptabilitat de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya a una auditoria externa duta a terme per una 
empresa de solvència reconeguda.

Article 39. Responsabilitat

El règim de responsabilitat de l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya, de les autoritats, dels funcionaris i de 
la resta de personal que hi presten serveis s’exigeix en 
els mateixos termes i supòsits que per a l’Administració 
de la Generalitat i d’acord amb les disposicions generals 
aplicables en aquesta matèria.

Capítol III. La seguretat alimentària

Article 40. L’Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària 

1. Es crea l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària 
(ACSA), que es configura com una àrea especialitzada 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya que actua 
amb plena independència tècnica, sota les directrius de 
la Comissió Directora de Seguretat Alimentària i amb 
l’estructura i els recursos humans i econòmics específics 
per a complir els seus objectius.

2. L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària exer-
ceix les competències d’avaluació i comunicació dels 
beneficis i els riscos per a la salut de determinats com-
ponents i ingredients dels aliments i d’assessorament 
sobre aquests beneficis i riscos, juntament amb els orga-
nismes competents en matèria de seguretat alimentària 
d’àmbit estatal i europeu, i també de suport a la coor-

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, que procedeixen del contracte 
programa aprovat pel Govern i formalitzat entre l’Agèn-
cia, 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 de-
partaments 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 correspon-
guin.

h) Els préstecs que li siguin concedits.

i) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra apor-
tació voluntària d’entitats i particulars.

j) Els ingressos procedents de projectes o d’encàrrecs 
d’activitats o serveis que rebi.

k) Els altres recursos que hom li atribueixi expressa-
ment.

Article 36. Contracte programa

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.

2. El contracte programa aprovat pel Govern i formalit-
zat 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, els recursos amb 
relació als sistemes de compra i pagament vigents, els 
objectius i el finançament.

b) Els requisits i les condicions en què l’Agència ha de 
prestar els serveis i les activitats, tenint en compte les 
especificitats territorials.

c) Els objectius, 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 37. Pressupost

1. El pressupost de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya es regeix pel que estableix el text refós de la Llei de 



Núm. 555 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 d’octubre de 2009

25

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

perjudici de les competències que corresponguin als 
departaments.

h) Elaborar les propostes de disposicions de caràcter 
general destinades a millorar, actualitzar, harmonitzar 
i fer coherent la normativa en matèria de seguretat ali-
mentària que s’aplica en les diverses fases de la cadena 
alimentària juntament amb els departaments compe-
tents en matèria de salut, agricultura, alimentació, ra-
maderia, pesca i, si escau, consum i medi ambient.

i) Assessorar les administracions locals i donar-los su-
port tècnic per a desenvolupar llurs competències en 
matèria de seguretat alimentària.

j) Identificar les necessitats de formació contínua que 
tenen els professionals relacionats amb la seguretat i la 
qualitat alimentàries, promoure el disseny de programes 
marc de formació i participar-hi, amb la col·laboració 
dels departaments competents en matèria de salut, agri-
cultura, alimentació, ramaderia, pesca, consum i medi 
ambient.

k) Establir mecanismes d’informació, publicitat i di-
vulgació continuades, d’acord amb els principis de col-
laboració i coordinació amb altres òrgans competents 
en aquesta matèria, amb la finalitat d’informar la ciu-
tadania de les qüestions més rellevants en matèria de 
seguretat i qualitat alimentàries.

l) Avaluar els riscos i els beneficis dels nous aliments, 
ingredients i processos en l’àmbit de l’actuació de 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

m) Informar preceptivament, a petició dels òrgans com-
petents de les administracions, sobre els projectes de 
disposicions generals relatives al control sanitari d’ali-
ments, la sanitat animal, la sanitat vegetal, la nutrició 
dels animals, els productes zoosanitaris i fitosanitaris 
i la contaminació ambiental, si afecten directament la 
seguretat alimentària.

Article 43. El Pla de seguretat alimentària

1. El Pla de seguretat alimentària és el marc de refe-
rència per a les accions públiques en aquesta matèria 
de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals. 
Comprèn les línies directives i de desplegament de les 
actuacions i els programes que es duen a terme per a 
assolir les finalitats del Pla.

2. El procediment d’elaboració del Pla de seguretat ali-
mentària ha de garantir la intervenció de les adminis-
tracions, les institucions, les societats científiques i els 
professionals relacionats amb la seguretat alimentària, 
i també de la societat civil. El Govern, a proposta dels 
departaments competents en matèria de salut, agricul-
tura, alimentació, ramaderia i pesca, aprova el Pla. El 
Govern ha de trametre aquest pla al Parlament.

3. El Pla de seguretat alimentària té la mateixa vigència 
que el Pla de salut de Catalunya.

4. El Pla de seguretat alimentària ha d’incloure: 

a) Els objectius de seguretat alimentària pel que fa als 
àmbits següents: la innocuïtat dels aliments; la sanitat, 
la nutrició i el benestar dels animals; la sanitat vegetal; 
els productes zoosanitaris i fitosanitaris, i la contami-

dinació i la planificació de la gestió del risc en matèria 
de seguretat alimentària.

Article 41. Objectius de l’Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària

Els objectius específics de l’Agència Catalana de Segu-
retat Alimentària són els següents: 

a) Actuar com a centre referent a Catalunya en l’ava-
luació, la comunicació i l’assessorament dels beneficis 
i els riscos per a la salut relacionats amb els aliments 
en l’àmbit de les seves funcions i en col·laboració i co-
ordinació, si escau, amb els organismes competents 
en matèria de seguretat alimentària d’àmbit estatal i 
europeu.

b) Donar suport tècnic i científic a les actuacions dels 
departaments competents en matèria de salut, agricul-
tura, alimentació, ramaderia, pesca i consum, d’acord 
amb la legislació aplicable.

c) Col·laborar amb les administracions públiques, amb 
els diversos sectors que incideixen, directament o indi-
rectament, en la seguretat alimentària i amb les orga-
nitzacions de consumidors i usuaris.

Article 42. Funcions de l’Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària 

Corresponen a l’Agència Catalana de Seguretat Alimen-
tària les funcions següents: 

a) Donar suport, per al compliment de llurs objectius, 
als organismes executius d’inspecció i control especi-
alitzats en les diverses fases de la cadena alimentària, 
dependents de diferents departaments de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels ens locals, d’acord amb la 
Llei 15/1990, el Decret legislatiu 2/2003, les disposici-
ons legals que els modifiquin o deroguin i la legislació 
específica.

b) Elaborar i promoure estudis científics d’avaluació de 
l’exposició de la població als riscos i els beneficis per a 
la salut ocasionats pels aliments, que tinguin en compte 
la totalitat de la cadena alimentària.

c) Elaborar la proposta de Pla de seguretat alimentària 
i elevar-lo al Consell d’Administració de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya perquè, si escau, l’aprovi i 
l’elevi al Govern, a proposta dels departaments com-
petents en matèria de salut, agricultura, alimentació, 
ramaderia, pesca, consum i medi ambient.

d) Elaborar i aprovar la memòria anual sobre la situació 
de la seguretat alimentària a Catalunya.

e) Donar suport, en l’acompliment de les tasques as-
signades pel Pla de seguretat alimentària, als diferents 
òrgans, tant de l’Administració de la Generalitat com 
dels ens locals, subjectant-se, en aquest darrer cas, al 
que estableix la legislació de règim local.

f) Avaluar el grau d’assoliment dels objectius del Pla de 
seguretat alimentària.

g) Gestionar la política de comunicació dels beneficis 
i els riscos en matèria de seguretat alimentària, sens 
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a) Emetre un informe sobre la proposta de Pla de se-
guretat alimentària que s’ha de trametre al Consell 
d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya.

b) Aprovar la memòria anual sobre la situació de la 
seguretat alimentària a Catalunya.

c) Aprovar els criteris per a la comunicació en l’àmbit 
de la seguretat alimentària.

d) Recomanar actuacions, d’acord amb la finalitat i els 
objectius de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentà-
ria, al director o directora de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya.

e) Analitzar i proposar les accions que s’han d’empren-
dre a partir dels dictàmens científics.

f) Proposar al Consell d’Administració de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya el nomenament dels vocals 
del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentà-
ria.

4. El conseller o consellera del departament competent 
en matèria de salut nomena i separa els membres de la 
Comissió Directora de Seguretat Alimentària a propos-
ta de cadascuna de les representacions que la componen 
i, pel que fa a la representació dels ens locals, a proposta 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
de la Federació de Municipis de Catalunya, per parts 
iguals.

5. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya han d’establir les normes de funcionament de la 
Comissió Directora de Seguretat Alimentària.

Article 46. Comitè Científic Assessor de Segure-
tat Alimentària 

1. Es crea el Comitè Científic Assessor de Seguretat 
Alimentària com a òrgan assessor sobre els aspectes 
tècnics i científics de la seguretat i la qualitat alimen-
tàries.

2. El Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentà-
ria és format per un màxim de setze experts en seguretat 
alimentària de solvència reconeguda, de les universitats 
i dels centres de recerca, nomenats pel Consell d’Ad-
ministració de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya, a proposta de la Comissió Directora de Seguretat 
Alimentària.

3. Corresponen al Comitè Científic Assessor de Segu-
retat Alimentària les funcions següents: 

a) Elaborar estudis científics d’avaluació dels riscos en 
matèria de seguretat alimentària, sens perjudici de les 
competències que, en aquesta matèria, corresponen a 
l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i a l’Au-
toritat Europea de Seguretat Alimentària.

b) Emetre dictàmens sobre l’efectivitat dels procedi-
ments que han d’aplicar les empreses alimentàries per 
a prevenir, eliminar o reduir els riscos fins a nivells 
acceptables.

c) Impulsar i fer estudis científics d’avaluació de l’expo-
sició de la població als diferents riscos vehiculats pels 

nació ambiental, si afecten directament la seguretat 
alimentària.

b) El conjunt dels serveis, els programes i les actuacions 
que s’han de desenvolupar.

c) Els mecanismes d’avaluació dels objectius i del se-
guiment del Pla.

Article 44. El director o directora de l’Agència 
Catalana de Seguretat Alimentària 

Al capdavant de l’Agència Catalana de Seguretat Ali-
mentària hi ha el director o directora, que la dirigeix 
d’acord amb la finalitat i els objectius que estableixen, 
respectivament, els articles 40 i 41. El director o direc-
tora de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària és 
nomenat pel director o directora de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i actua sota les seves directrius.

Article 45. Comissió Directora de Seguretat Ali-
mentària 

1. Es crea la Comissió Directora de Seguretat Ali-
mentària com a òrgan directiu per als temes específics 
d’avaluació i comunicació dels beneficis i els riscos en 
seguretat alimentària.

2. La Comissió Directora de Seguretat Alimentària és 
formada pels membres següents: 

a) Tres representants del departament competent en ma-
tèria de salut, un dels quals és el president o presidenta 
de la Comissió, nomenat pel Consell d’Administració 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

b) Tres representants del departament competent en 
matèria d’agricultura, alimentació, ramaderia i pesca, 
un dels quals és el vicepresident o vicepresidenta de la 
Comissió.

c) Dos representants del departament competent en ma-
tèria de medi ambient.

d) Dos representants del departament competent en 
matèria de consum.

e) Un representant o una representant del departament 
competent en matèria de comerç.

f) Dos representants dels ens locals.

g) Dos representants de les organitzacions empresarials 
del sector de l’alimentació.

h) Un representant o una representant de les organitza-
cions agràries més representatives.

i) Un representant o una representant de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya.

j) Un representant o una representant de les associacions 
de consumidors.

k) Un representant o una representant de les associaci-
ons relacionades amb la qualitat i la seguretat alimen-
tàries més representatives.

3. Corresponen a la Comissió Directora de Seguretat 
Alimentària les funcions següents: 
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3. L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha de 
garantir que la informació adreçada a la ciutadania sigui 
accessible, comprensible, adequada, coherent i coordi-
nada, per a contribuir a incrementar la confiança dels 
consumidors, especialment en situacions de crisi.

4. L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha de 
mantenir sistemes permanents de recopilació i anàlisi 
de la informació disponible, científica i tècnica, relaci-
onada amb la seguretat i la qualitat alimentàries.

Capítol IV. Salut laboral

Article 48. Actuacions en salut laboral

1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya és l’orga-
nisme que fa efectiva la coordinació del departament 
competent en matèria de salut amb les administracions 
públiques i els organismes competents en l’exercici de 
les actuacions, les prestacions i els serveis de vigilància, 
promoció i protecció de la salut i de prevenció de les 
malalties i els problemes de salut relacionats amb el 
treball, sens perjudici de les competències que en aques-
ta matèria corresponguin al departament competent en 
matèria de treball, seguretat i salut laborals i prevenció 
de riscos laborals.

2. L’Agència de Salut Pública de Catalunya, d’una ma-
nera coordinada i cooperant amb les administracions 
públiques i els organismes a què fa referència l’apartat 
1, ha de dur a terme les actuacions següents: 

a) Valorar els problemes de salut dels treballadors ba-
sant-se en les dades sobre danys a la salut i factors de 
risc derivats del treball.

b) Desenvolupar un sistema de vigilància de malalties i 
problemes de salut relacionats amb el treball.

c) Establir i revisar els protocols per a la vigilància de 
la salut individual dels treballadors exposats a riscos 
laborals.

d) Col·laborar en la investigació i el control dels brots 
epidèmics d’origen laboral.

e) Desenvolupar els programes de vigilància de la sa-
lut postocupacional, d’acord amb la legislació de riscos 
laborals.

f) Establir una xarxa de centres de referència per al 
diagnòstic de patologies professionals, per mitjà de con-
venis específics amb centres assistencials.

g) Donar suport als serveis assistencials, sanitaris i far-
macèutics, especialment en el nivell de l’atenció primà-
ria, perquè puguin gestionar correctament els casos de 
patologia professional.

h) Donar suport a les empreses i als serveis de prevenció 
de riscos laborals, propis i aliens, perquè puguin acom-
plir llurs activitats de salut laboral.

i) Col·laborar amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdi-
ques i el departament competent en matèria de treball, 
seguretat i salut laborals i prevenció de riscos laborals 
per a notificar i gestionar casos de patologia laboral.

aliments, en col·laboració amb les universitats catalanes 
i amb altres institucions públiques i privades.

d) Proposar a la Comissió Directora de Seguretat Ali-
mentària la creació de grups de treball, formats per 
experts externs, per a fer estudis científics específics 
d’avaluació de riscos.

e) Analitzar les dades, els informes, els estudis i els 
coneixements recopilats pels òrgans de l’Administració 
competents en matèria de seguretat alimentària, i també 
les aportacions de les organitzacions civils.

f) Assessorar la Comissió Directora de Seguretat Ali-
mentària i les altres unitats de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya en les qüestions relacionades amb la 
seguretat alimentària i emetre informes sobre qualsevol 
assumpte de la seva competència sobre el qual sigui 
consultat.

4. L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, mit-
jançant el Comitè Científic Assessor de Seguretat Ali-
mentària, emet dictàmens científics sobre qüestions de 
seguretat alimentària. Aquests dictàmens s’han d’emetre 
en el termini de tres mesos des de la presentació de la 
sol·licitud, llevat que circumstàncies tècniques n’acon-
sellin l’emissió en un termini superior.

5. Els informes, estudis i dictàmens que emet el Comitè 
Científic Assessor de Seguretat Alimentària en exercici 
de les seves funcions han d’ésser públics, llevat dels 
casos en què el departament competent en matèria de 
salut determini el contrari.

6. Els membres del Comitè Científic Assessor de Segu-
retat Alimentària i els experts externs que participin en 
els grups de treball s’han de comprometre a actuar amb 
independència i en interès públic i a guardar reserva 
sobre les decisions que s’adoptin mentre no es donin a 
conèixer per mitjà dels sistemes de publicació d’acords 
que s’estableixin.

7. Els membres del Comitè Científic Assessor de Segu-
retat Alimentària no poden ésser separats del càrrec per 
raó de l’opinió científica que expressin.

8. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya han d’establir les normes de funcionament del 
Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària.

Article 47. Comunicació

1. L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha 
d’establir, de manera coordinada amb altres òrgans 
competents en matèria de seguretat i qualitat alimentà-
ries, mecanismes d’informació, publicitat i divulgació 
continuats per a informar la ciutadania de les qüestions 
més rellevants en aquesta matèria. A més, ha d’adoptar 
canals de comunicació permanent amb els sectors eco-
nòmics i socials relacionats directament o indirectament 
amb la seguretat i la qualitat alimentàries.

2. L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha 
de crear els sistemes de comunicació que garanteixin 
l’intercanvi, amb les altres administracions públiques 
competents en matèria de seguretat alimentària, de 
la informació necessària per a complir els objectius 
d’aquesta llei.
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Article 49. Consell de Salut Laboral

1. Es crea el Consell de Salut Laboral com a òrgan con-
sultiu i participatiu per a les qüestions referents a la 
salut laboral.

2. El Consell de Salut Laboral és presidit pel director o 
directora de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i és 
integrat per representants del departament competent en 
matèria de treball, seguretat i salut laborals, i prevenció 
de riscos laborals; del departament competent en ma-
tèria de salut; de les administracions públiques i els or-
ganismes competents en matèria de salut laboral; de les 
entitats sindicals i empresarials més representatives de 
Catalunya; de les societats científiques i de les entitats 
més representatives relacionades amb la salut laboral, i 
de les entitats gestores i col·laboradores de la Seguretat 
Social, tots ells nomenats pel conseller o consellera del 
departament competent en matèria de salut, a proposta 
del Consell d’Administració de l’Agència.

3. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya han d’establir les funcions i les normes de funcio-
nament del Consell de Salut Laboral.

Capítol V. Xarxa de Vigilància de la Salut Pú-
blica

Article 50. Creació de la Xarxa de Vigilància de 
la Salut Pública

1. La Xarxa de Vigilància de la Salut Pública és integra-
da pel conjunt d’unitats de vigilància epidemiològica del 
departament competent en matèria de salut.

2. La Xarxa de Vigilància de la Salut Pública té com a 
funcions principals les següents: 

a) La vigilància de les malalties transmissibles i de llurs 
determinants.

b) L’anàlisi dels principals problemes de salut i de llurs 
determinants, incloses les malalties epidèmiques, i dels 
relacionats amb els estils de vida i els contextos socials 
que exigeixen respostes coordinades intersectorials.

c) La vigilància de les resistències antimicrobianes i de 
la infecció nosocomial.

d) La vigilància sistemàtica dels efectes sobre la salut 
de riscos ambientals i del treball.

e) La resposta ràpida a emergències de salut pública i el 
suport a la gestió del sistema d’alertes.

f) L’elaboració de plans de preparació i resposta davant 
emergències sanitàries en col·laboració amb el sistema 
assistencial i altres sectors implicats.

g) La vigilància de les malalties emergents i les malal-
ties importades.

h) L’elaboració d’estudis vinculats a altres necessitats 
de la vigilància de la salut pública.

j) Promoure, supervisar i avaluar la qualitat de les acti-
vitats de salut laboral dels serveis de prevenció de riscos 
laborals.

k) Promoure l’acompliment en el lloc de treball d’activi-
tats de protecció i promoció de la salut i de prevenció de 
les malalties i els problemes relacionats amb el treball, 
en coordinació amb les estructures d’atenció primària 
de salut, les mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals i els serveis de prevenció de riscos labo-
rals.

l) Coordinar les activitats de salut laboral que l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya acompleix amb el depar-
tament competent en matèria de treball, seguretat i salut 
laborals i prevenció de riscos laborals.

m) Establir els mitjans adequats per a avaluar i controlar 
les actuacions sanitàries que els serveis de prevenció 
facin a les empreses. Amb aquesta finalitat, s’han d’es-
tablir les pautes i els protocols de les actuacions, una 
vegada escoltades les societats científiques i els agents 
socials, als quals s’han de sotmetre els serveis de pre-
venció. Les pautes i els protocols han d’establir mesures 
que incloguin els factors organitzacionals i psicosocials 
i que tinguin en compte el benestar físic, mental i social 
dels treballadors.

n) Contribuir a la promoció de la recerca en salut laboral 
necessària per a identificar i prevenir patologies que, 
amb caràcter general, les condicions de treball puguin 
produir o agreujar.

o) Promoure la formació en l’àmbit de les professions 
relacionades amb la salut laboral.

p) Supervisar la formació que, en el camp de la preven-
ció i la promoció de la salut laboral, hagi de rebre el 
personal sanitari dels serveis de prevenció autoritzats 
en l’àmbit territorial de Catalunya.

q) Promoure la formació en salut laboral dels professi-
onals sanitaris, especialment els de l’atenció primària 
de salut.

r) Participar en estratègies per a la protecció davant de 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe per 
tal de millorar la salut laboral.

s) Les altres actuacions que promoguin la millora en la 
vigilància, promoció i protecció de la salut dels treba-
lladors i la prevenció dels problemes de salut relacionats 
amb el treball. 

3. Perquè les actuacions a què fa referència l’apartat 
2 es puguin dur a terme adequadament, en l’àmbit de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’ha de consti-
tuir una unitat de salut laboral central, amb les funcions 
següents: 

a) Definir, desenvolupar i mantenir el sistema d’infor-
mació de salut laboral que estableix la normativa vi-
gent.

b) Planificar i gestionar les actuacions de salut laboral 
de l’Agència.

c) Coordinar la xarxa d’unitats de salut laboral i donar-
hi suport.
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règim local de Catalunya, i la normativa sanitària espe-
cífica, són competents per a prestar els serveis mínims 
següents en matèria de salut pública: 

a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències 
locals.

b) La gestió del risc per a la salut derivat de la conta-
minació del medi.

c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües 
de consum públic.

d) La gestió del risc per a la salut als equipaments pú-
blics i als llocs habitats, incloses les piscines.

e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de 
tatuatge, micropigmentació i pírcing.

f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes 
alimentaris en les activitats del comerç minorista, del 
servei i la venda directa d’aliments preparats als con-
sumidors, com a activitat principal o complementària 
d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense, 
de la producció d’àmbit local i del transport urbà. Se 
n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments pre-
parats per a col·lectivitats, per a altres establiments o 
per a punts de venda.

g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals 
domèstics, dels animals de companyia, dels animals 
salvatges urbans i de les plagues.

h) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les com-
petències locals.

i) Les altres activitats de competència dels ajuntaments 
en matèria de salut pública, d’acord amb la legislació 
vigent en aquesta matèria.

Article 53. La prestació de serveis de salut públi-
ca dels ens locals

1. Els ens locals poden prestar els serveis mínims de 
salut pública a què fa referència l’article 52 directament 
o per qualsevol de les formes de gestió que estableix 
la legislació de règim local. Per raons d’eficàcia i en 
els casos en què els ens locals no tinguin els mitjans 
humans o tècnics idonis per a prestar els serveis que els 
atribueix aquesta llei, poden encarregar la gestió d’ac-
tivitats de caràcter material, tècnic o de serveis de llur 
competència a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Aquest encàrrec de gestió s’ha de formalitzar per mitjà 
de la subscripció d’un conveni entre l’Agència i l’ens 
local corresponent.

2. Els convenis d’encàrrec de gestió de serveis de sa-
lut pública a què fa referència l’apartat 1 han d’establir 
almenys: 

a) Les activitats o els serveis mínims de competència 
dels ens locals que l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya ha de prestar, per mitjà de l’equip de salut pública, 
al territori de l’ens corresponent.

b) El personal i els recursos materials propis que l’ens 
local adscrigui a l’equip de salut pública per a la pres-
tació de les activitats o els serveis encarregats.

Capítol VI. Xarxa de laboratoris de salut pú-
blica

Article 51. Creació de la xarxa de laboratoris 
de salut pública 

1. Es crea la xarxa de laboratoris de salut pública, in-
tegrada per la xarxa de laboratoris de salut ambiental i 
alimentària d’utilització pública i pels altres laboratoris, 
de diferents camps analítics i de titularitat pública o 
privada, que ho sol·licitin i que hagin estat autoritzats o 
acreditats segons la normativa vigent, per tal d’atendre 
les necessitats d’anàlisis en matèria de salut pública i 
assegurar la qualitat dels serveis.

2. S’han d’establir per reglament els requisits d’auto-
rització de laboratoris i el procediment de sol·licitud 
d’inclusió i exclusió de la xarxa de laboratoris de salut 
pública.

3. La xarxa de laboratoris de salut pública té com a 
funcions principals les següents: 

a) Proveir resultats analítics fiables per a l’avaluació i 
la vigilància dels perills relacionats amb la salut am-
biental.

b) Proveir resultats analítics fiables per a l’avaluació i 
la vigilància dels perills relacionats amb la seguretat 
alimentària.

c) Proveir resultats analítics fiables per a l’avaluació i 
la vigilància de malalties infeccioses, transmissibles, 
cròniques i genètiques.

d) Intervenir en emergències relacionades amb la salut 
pública, donant suport analític a la identificació de pe-
rills, fonts d’infecció, portadors i altres factors de risc.

e) Donar suport analític a estudis i projectes de recerca 
en salut pública.

f) Participar en la formació i la recerca en el camp de les 
tecnologies analítiques aplicables a la salut pública.

g) Establir programes de garantia de la qualitat dels 
laboratoris.

h) Donar suport i assessorament per al disseny de pro-
grames de control i vigilància de la salut pública.

i) Donar suport i assessorament analític a les autoritats 
sanitàries en l’elaboració, el desplegament i l’aplicació 
de normes en el camp de la salut pública.

4. En cas d’emergències relacionades amb la salut pú-
blica, l’Administració pot demanar la col·laboració dels 
laboratoris que no formen part de la xarxa de laboratoris 
de salut pública.

Capítol VII. Els serveis dels ens locals en matè-
ria de salut pública

Article 52. Els serveis mínims dels ens locals

Els ajuntaments, d’acord amb les competències que els 
atribueixen la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de 
Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
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bles de la higiene i de la seguretat sanitària dels locals i 
les instal·lacions i de llurs annexos, dels processos i dels 
productes o substàncies que en deriven, i han d’establir 
procediments d’autocontrol eficaços per a garantir-ne 
la seguretat sanitària.

2. Les administracions públiques competents en matèria 
d’higiene i seguretat sanitària han de garantir el com-
pliment de l’obligació que estableix l’apartat 1 per mitjà 
de l’establiment de sistemes de vigilància i supervisió 
adequats i idonis.

3. Les persones físiques són responsables de llurs actes 
i de les conductes que influeixen en llur pròpia salut i 
en la d’altri.

Article 55. Intervenció administrativa en protec-
ció de la salut i prevenció de la malaltia

1. L’autoritat sanitària, per mitjà dels òrgans competents, 
pot intervenir en les activitats públiques i privades per 
a protegir la salut de la població i prevenir la malaltia. 
Amb aquesta finalitat, pot: 

a) Establir sistemes de vigilància, xarxes de comunica-
cions i anàlisis de dades que permetin detectar i conèi-
xer, tan ràpidament com sigui possible, la proximitat o 
la presència de situacions que puguin repercutir nega-
tivament en la salut individual o col·lectiva.

b) Establir l’exigència d’autoritzacions i registres per 
raons sanitàries a instal·lacions, establiments, serveis 
i indústries, productes i activitats, amb subjecció a les 
condicions que estableix l’article 61 i, en tot cas, d’acord 
amb la normativa sectorial.

c) Establir prohibicions i requisits mínims per a la pro-
ducció, la distribució, la comercialització i l’ús de béns 
i productes, i per a les pràctiques que comportin un 
perjudici o una amenaça per a la salut.

d) Controlar la publicitat i la propaganda de productes i 
activitats que puguin incidir en la salut, amb la finalitat 
d’ajustar-les a criteris de veracitat i evitar tot allò que 
pugui comportar un perjudici per a la salut.

e) Establir i controlar les condicions higienicosanitàri-
es, de funcionament i desenvolupament d’activitats que 
puguin repercutir en la salut de les persones.

f) Adoptar les mesures cautelars pertinents si es produ-
eix un risc per a la salut individual o col·lectiva o si se 
sospita raonablement que n’hi pot haver un, davant l’in-
compliment dels requisits i les condicions que estableix 
l’ordenament jurídic, i també en aplicació del principi 
de precaució. Aquestes mesures s’han d’adoptar d’acord 
amb el que estableix l’article 63.

g) Acordar la clausura o el tancament de les instal-
lacions, els establiments, els serveis o les indústries que 
no tinguin les autoritzacions sanitàries pertinents.

h) El comís i la destrucció dels béns o productes de-
teriorats, caducats, adulterats o no autoritzats, i també 
dels productes que, per raons de protecció de la salut 
o prevenció de la malaltia, sigui aconsellable destruir, 
reexpedir o destinar a altres usos autoritzats.

c) L’aportació econòmica, en el cas dels serveis que, 
sense tenir la consideració de serveis mínims obligato-
ris, ambdues parts acordin.

3. La quantificació dels costos del conjunt de mitjans 
humans i materials que l’ens local adscrigui a l’equip de 
salut pública per a la prestació de les activitats o els ser-
veis mínims encarregats té la consideració d’aportació 
econòmica als efectes del que estableix l’apartat 2.c.

4. Els ens locals, en exercici de llurs competències res-
pectives en matèria de salut pública, poden adoptar les 
mesures d’intervenció administrativa a què fa referència 
el títol IV.

5. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha d’infor-
mar l’ens local que pertoqui dels resultats de les in-
tervencions relacionats amb els serveis que presti si es 
tracta de serveis mínims que són competència dels ens 
locals. Així mateix, si l’Agència presta serveis que són 
competència dels ens locals, l’ens local corresponent 
pot participar en els procediments de contractació que 
l’Agència incoï als efectes de l’execució de les funcions 
corresponents.

6. La gestió administrativa dels resultats de les actu-
acions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, en 
matèries de competència local, pertoca a l’administra-
ció local corresponent, llevat que el conveni signat amb 
l’Agència estableixi una altra cosa.

7. Els ens locals han de disposar dels recursos econò-
mics i materials suficients per a exercir les competènci-
es en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, 
tenint en compte la cooperació econòmica i tècnica dels 
ens supralocals d’acord amb el que estableix la norma-
tiva de règim local, sens perjudici dels programes de 
col·laboració financera específica que, d’acord amb la 
normativa de cooperació local, l’Administració de la 
Generalitat estableixi per a activitats de salut pública.

8. Les organitzacions associatives d’ens locals i l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya han de subscriure 
un conveni marc de relacions que estableixi el règim 
general dels compromisos que s’han d’incloure en els 
convenis subscrits entre els ens locals i l’Agència, i tam-
bé els mecanismes de seguiment corresponents.

9. El departament competent en matèria de salut ha de 
garantir la prestació dels serveis mínims obligatoris 
de competència local en els termes que es pactin en 
el conveni marc de relacions entre l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i les organitzacions associatives 
d’ens locals.

Títol IV. De la intervenció administrativa en 
matèria de salut pública

Capítol I. Disposicions generals

Article 54. Responsabilitat i autocontrol

1. Les persones, físiques o jurídiques, titulars de les 
instal·lacions, els establiments, els serveis i les indús-
tries en què s’acompleixen activitats que incideixen o 
poden incidir en la salut de les persones són responsa-
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grames, d’acord amb el procediment que s’estableixi 
per reglament.

Article 58. Informació a l’autoritat sanitària

1. Si els titulars d’instal·lacions, establiments, serveis o 
indústries detecten l’existència de riscos per a la salut 
derivats de l’activitat o dels productes respectius, n’han 
d’informar immediatament l’autoritat sanitària corres-
ponent i han de retirar, si escau, el producte del mercat 
o han de cessar l’activitat, de la manera que es determini 
per reglament.

2. L’Agència de Salut Pública de Catalunya pot establir 
els protocols que han de regular els procediments d’in-
formació a les autoritats competents en matèria de salut 
pública i el contingut de la comunicació corresponent.

Capítol II. Vigilància i control

Article 59. Agents de l’autoritat sanitària

1. Els funcionaris públics de les administracions compe-
tents en matèria de salut pública, acreditats degudament, 
tenen la condició d’agents de l’autoritat i, en l’exercici 
de llurs funcions, estan autoritzats a: 

a) Entrar lliurement i sense notificació prèvia, en qual-
sevol moment, als centres, serveis, establiments o instal-
lacions subjectes a aquesta llei.

b) Fer les proves, les investigacions, la presa de mos-
tres, els exàmens o els controls físics, documentals i 
d’identitat necessaris per a comprovar el compliment de 
les disposicions vigents en matèria de salut pública. En 
qualsevol cas, aquestes intervencions estan subjectes a 
autorització judicial en els casos en què sigui exigible, 
llevat que la persona afectada hi hagi donat el consen-
timent.

c) Fer, en general, les actuacions necessàries per a com-
plir les funcions de vigilància i control sanitaris que els 
corresponen.

d) Adoptar, en el marc de llurs competències, les mesu-
res cautelars no expressament reservades per la norma-
tiva que desplega aquesta llei a l’autoritat sanitària, si es 
produeix un risc per a la salut individual o col·lectiva, se 
sospita raonablement que n’hi pot haver un o es constata 
que s’han incomplert els requisits i les condicions que 
estableix l’ordenament jurídic, d’acord amb el que esta-
bleix aquesta llei. Tan aviat com puguin, han de donar 
compte de l’adopció d’aquestes mesures al titular o la 
titular del centre directiu al qual estan adscrits.

2. Els fets constatats per agents de l’autoritat que es for-
malitzin en documents públics, d’acord amb els requisits 
legals pertinents, tenen valor probatori, sens perjudici 
de les proves que els administrats puguin aportar en 
defensa de llurs drets i interessos.

Article 60. Presa de mostres i control analític

1. La presa de mostres ha d’ésser practicada per personal 
funcionari de les administracions sanitàries competents 

i) Requerir als titulars de les instal·lacions, els establi-
ments, els serveis i les indústries que hi facin modifica-
cions estructurals o que adoptin mesures preventives i 
correctores per a esmenar-hi les deficiències higièniques 
i sanitàries.

j) Adoptar mesures de reconeixement mèdic, tracta-
ment, hospitalització o control si hi ha indicis racionals 
de l’existència de perill per a la salut de les persones a 
causa d’una circumstància concreta d’una persona o un 
grup de persones o per les condicions en què s’acom-
pleix una activitat. També es poden adoptar mesures 
per al control de les persones que estiguin o hagin estat 
en contacte amb els malalts o els portadors. Aquestes 
mesures s’han d’adoptar en el marc de la Llei orgànica 
3/1986, del 14 d’abril, de mesures especials en matèria 
de salut pública, i de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, i de les disposicions legals que les modifiquin 
o les deroguin.

2. Les mesures a què fa referència l’apartat 1 s’han 
d’adoptar respectant els drets que la Constitució reco-
neix als ciutadans, especialment el dret a la intimitat 
personal, d’acord amb el que estableix la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal i amb els pro-
cediments que aquesta normativa i les altres normes 
aplicables hagin establert, i disposant de les autoritza-
cions preceptives.

Article 56. Principis informadors de la interven-
ció administrativa

Les mesures a què fa referència aquest títol s’han 
d’adoptar respectant els principis següents: 

a) És preferida la col·laboració voluntària amb les au-
toritats sanitàries.

b) No es poden ordenar mesures que comportin un risc 
per a la vida de les persones.

c) Són preferides les mesures que perjudiquen menys el 
principi de lliure circulació de les persones i els béns, la 
llibertat d’empresa i els altres drets de la ciutadania.

d) La mesura ha d’ésser proporcional a les finalitats per-
seguides i a la situació que la motiva.

Article 57. Col·laboració amb l’Administració 
sanitària

1. Les administracions públiques, en el marc de llurs 
competències, i també les institucions i entitats privades 
i els particulars, tenen el deure de col·laborar amb les 
autoritats sanitàries i llurs agents si és necessari per a 
l’efectivitat de les mesures adoptades.

2. La compareixença dels ciutadans davant les oficines 
públiques, si és necessària per a protegir la salut públi-
ca, és obligatòria. El requeriment de compareixença ha 
d’ésser degudament motivat.

3. Els ciutadans que voluntàriament participin en pro-
grames poblacionals de prevenció de malalties tenen 
el dret de tenir tota la informació rellevant sobre les 
conseqüències potencials de les activitats d’aquests pro-
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sol·licitud d’anàlisi contradictòria. Una vegada trans-
corregut aquest termini sense que s’hagi presentat el 
resultat analític i, si s’escau, el dictamen complementari, 
s’entén que la persona interessada accepta el resultat de 
l’anàlisi inicial.

c) La renúncia expressa o tàcita a practicar l’anàlisi con-
tradictòria o la no-aportació de la mostra de la persona 
interessada comporta l’acceptació dels resultats i, si 
s’escau, del dictamen de l’anàlisi inicial.

d) Si hi ha discrepància entre els resultats de les anàlisis 
inicial i contradictòria, l’òrgan competent ha de donar 
l’opció a l’empresa o l’establiment sotmès a inspecció 
perquè esculli un laboratori, sempre que sigui possible, 
entre tres d’acreditats de la xarxa de laboratoris de sa-
lut pública proposats per l’Administració. El laboratori 
escollit, tenint en compte els antecedents de les proves 
inicial i contradictòria, ha de fer amb caràcter urgent 
una tercera anàlisi, que és diriment i definitiva. Si no 
és possible recórrer a un altre laboratori per a fer la 
tercera anàlisi, s’ha de designar el mateix que hagi fet 
l’anàlisi inicial.

5. Si s’han pres únicament dues mostres, s’ha de seguir 
el procediment que l’apartat 4 estableix per a la mostra 
inicial i la contradictòria. Si hi ha discrepància entre 
el resultat analític inicial i el contradictori, hom s’ha 
d’atenir al que estableix el contradictori.

6. El funcionari públic o funcionària pública que hagi 
fet la presa de mostres, si se n’ha pres només una, l’ha 
de traslladar, degudament precintada, al laboratori, jun-
tament amb una còpia de l’acta d’inspecció, en la qual 
s’han de fer constar el laboratori que ha de fer l’anàlisi 
oficial i el dia i l’hora en què s’ha de fer, i també la 
indicació que, si la persona interessada ho considera 
convenient, hi pot assistir amb un perit o perita de part, 
amb competència professional suficient en els processos 
tècnics d’anàlisi, i que la renúncia expressa o tàcita a 
anar acompanyat d’un perit o perita de part comporta 
l’acceptació dels resultats analítics que s’obtinguin. El 
resultat de l’anàlisi s’ha de comunicar a la persona inte-
ressada i a l’autoritat administrativa competent perquè, 
si escau, s’adoptin les mesures pertinents.

7. Si hi ha prou indicis per a considerar que la salut 
individual o col·lectiva està en perill, en el cas de pro-
ductes de conservació difícil o de productes alterables 
en general, o si les circumstàncies ho aconsellen, les 
anàlisis s’han de fer notificant-ho prèviament a la per-
sona interessada perquè hi acudeixi assistida d’un perit 
o perita amb la titulació adequada a fi de practicar en un 
sol acte les proves inicial i contradictòria necessàries. 
Si hi ha disconformitat respecte als resultats, tot seguit, 
fins i tot sense solució de continuïtat, un perit o perita 
independent designat i convocat prèviament per l’Admi-
nistració ha de fer un tercer examen, prova o control.

8. Les despeses derivades de les anàlisis inicials són a 
càrrec de l’Administració. Les despeses originades per 
la pràctica de les anàlisis contradictòries són a càrrec 
de la persona interessada si el resultat és igual a l’ini-
cial. Les despeses derivades de les proves analítiques 
diriments són a càrrec de la persona interessada o de 

en matèria de salut pública, degudament auxiliats per a 
fer les operacions materials, si escau.

2. Les dades i les circumstàncies necessàries per a iden-
tificar les mostres i llurs característiques, i també les 
altres informacions rellevants amb relació a la presa de 
mostres, s’han de fer constar en una acta. Aquesta acta 
s’ha d’aixecar davant el titular o la titular de l’empresa 
o l’establiment sotmès a inspecció o davant el seu re-
presentant legal o la seva representant legal o persona 
responsable o, si aquests no hi són, davant un empleat 
o empleada. Si aquestes persones es neguen a signar 
l’acta, aquesta s’ha d’aixecar davant un testimoni o una 
testimoni, sempre que això sigui possible.

3. Les proves analítiques s’han de fer en establiments 
acreditats de la xarxa de laboratoris de salut pública. Un 
cop fet el control analític, s’ha d’emetre, tan aviat com 
sigui tècnicament possible, un dictamen clar i precís 
sobre la mostra analitzada.

4. La presa de mostres i llur anàlisi han de seguir el 
procediment següent: 

a) Les mostres s’han de prendre per triplicat, tret que 
sigui materialment impossible, que la norma sectorial 
disposi el contrari o que situacions de risc per a la salut 
justifiquin que es faci altrament. Les mostres s’han de 
precintar, si escau. Una mostra, juntament amb una cò-
pia de l’acta, ha de restar a l’empresa o a l’establiment 
sotmès a inspecció, que l’ha de conservar en dipòsit, en 
les condicions degudes, perquè es pugui utilitzar en pro-
va contradictòria, si escau. La desaparició, la destrucció 
o el deteriorament d’aquesta mostra comporta l’accepta-
ció del resultat de l’anàlisi inicial. Les altres dues mos-
tres han d’estar a disposició de l’Administració, que n’ha 
de lliurar una al laboratori que ha de fer l’anàlisi inicial. 
Si l’empresa o l’establiment inspeccionats actuen només 
com a distribuïdors o comercialitzadors i no interve-
nen en la conservació del producte, l’Administració es 
pot quedar les tres mostres i a l’empresa o l’establiment 
només se li ha de donar una còpia de l’acta. En aquest 
cas, l’Administració ha de trametre una còpia de l’acta 
a l’empresa o indústria productora i posar a la seva dis-
posició una de les mostres.

b) Un cop hom tingui el resultat de l’anàlisi inicial, la 
persona interessada, si no hi està d’acord, pot sol·licitar, 
si és materialment possible, dins els cinc dies següents 
a la notificació del dictamen, que es faci una anàlisi 
contradictòria, d’acord amb una de les dues opcions 
següents:

Primera. La persona interessada ha de designar un perit 
o perita de part, que ha d’intervenir en la pràctica de 
la prova analítica contradictòria, la qual s’ha de fer al 
mateix laboratori que hagi fet l’anàlisi inicial, en les 
mateixes condicions i seguint les mateixes tècniques.

Segona. La persona interessada ha de justificar que ha 
tramès la seva mostra a un establiment acreditat de la 
xarxa de laboratoris de salut pública perquè un faculta-
tiu o facultativa designat pel laboratori en faci l’anàlisi 
contradictòria, utilitzant les mateixes tècniques empra-
des en l’anàlisi inicial. El resultat analític i, si s’escau, 
el dictamen tècnic complementari s’han de trametre a 
l’Administració en el termini d’un mes a partir de la 



Núm. 555 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 d’octubre de 2009

33

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

5. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha de super-
visar les entitats autoritzades i pot practicar les compro-
vacions i les avaluacions que siguin pertinents sobre 
l’activitat acomplerta.

Capítol III. Mesures cautelars

Article 63. Mesures cautelars

1. Si, com a conseqüència de les activitats de vigilància i 
control, es comprova que hi ha risc per a la salut indivi-
dual o col·lectiva o s’observa l’incompliment dels requi-
sits i les condicions que estableix l’ordenament vigent en 
matèria de salut pública, o n’hi ha indicis raonables, les 
autoritats sanitàries i, si escau, llurs agents, d’acord amb 
el que estableix aquesta llei, han d’adoptar les mesures 
cautelars següents: 

a) La immobilització i, si escau, el comís de productes 
i substàncies.

b) El tancament preventiu de les instal·lacions, els esta-
bliments, els serveis i les indústries.

c) La suspensió de l’autorització sanitària de funciona-
ment o la suspensió o prohibició de l’exercici d’activi-
tats, o bé ambdues mesures alhora.

d) La intervenció de mitjans materials o humans.

e) La determinació de condicions prèvies en qualsevol 
fase de la fabricació o la comercialització de productes 
i substàncies, i també del funcionament de les instal-
lacions, els establiments, els serveis i les indústries, amb 
la finalitat que corregeixin les deficiències detectades.

f) Prohibir la comercialització d’un producte o ordenar-
ne la retirada del mercat i, si cal, acordar-ne la destruc-
ció en condicions adequades.

g) Qualsevol altra mesura si hi ha risc per a la salut 
individual o col·lectiva o si s’observa l’incompliment 
dels requisits i les condicions que estableix l’ordenament 
vigent o n’hi ha indicis raonables.

2. Les mesures cautelars a què fa referència l’apartat 
1 també es poden adoptar en aplicació del principi de 
precaució. En aquest cas, amb caràcter previ a la reso-
lució per la qual s’adopta la mesura cautelar, s’ha de 
donar audiència a les parts interessades perquè, en el 
termini de deu dies, puguin presentar les al·legacions i 
els documents pertinents.

3. Si es produeix un risc a causa de la situació sanitària 
d’una persona o d’un grup de persones, les autoritats sa-
nitàries competents per a garantir la salut pública poden 
adoptar qualsevol mesura de les que estableix la legisla-
ció, d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 3/1986 
i la Llei de l’Estat 29/1998. Si la situació de risc que 
determina l’adopció de la mesura cautelar pot compro-
metre la salut dels treballadors, l’autoritat sanitària ho 
ha de comunicar al departament competent en matèria 
de treball i prevenció de riscos laborals als efectes del 
que estableix l’article 44 de la Llei de l’Estat 31/1995, 
del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

l’Administració, segons que el resultat ratifiqui, respec-
tivament, el resultat inicial o el contradictori.

Article 61. Autoritzacions i registres sanitaris

1. Les instal·lacions, els establiments, els serveis i les 
indústries en què es duguin a terme activitats que pu-
guin tenir incidència en la salut pública estan subjectes 
al tràmit d’autorització sanitària de funcionament prèvia 
si la normativa sectorial aplicable ho estableix. S’han 
de regular per reglament el contingut de l’autorització 
sanitària corresponent i els criteris i els requisits per a 
atorgar-la.

2. L’autorització sanitària a què fa referència l’apartat 1 
ha d’ésser atorgada per les administracions sanitàries a 
què correspon la competència de control, d’acord amb 
les competències que els atribueixen aquesta llei, els 
reglaments que la despleguen i el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. El règim d’in-
tervenció administrativa de les activitats econòmiques 
que aquesta llei i la normativa sectorial en matèria de 
salut pública atribueixen als municipis i a altres ens 
locals es regeix per aquesta normativa específica.

3. Les administracions sanitàries, d’acord amb l’àmbit 
competencial establert i amb allò que s’estableixi per 
reglament, han de constituir els registres necessaris per 
a facilitar les tasques de control sanitari de les instal-
lacions, els establiments, els serveis, les indústries, les 
activitats i els productes. Aquests registres s’han de sub-
jectar a la normativa reguladora de protecció de dades 
de caràcter personal i han d’ésser establerts i gestionats 
per les administracions sanitàries a què correspon la 
competència de control, d’acord amb l’àmbit compe-
tencial atribuït a cadascuna.

Article 62. Entitats col·laboradores de l’Admi-
nistració

1. Sens perjudici del que estableix aquest capítol, les 
activitats d’inspecció, vigilància i control en matèria 
de salut pública es poden encarregar a entitats deguda-
ment autoritzades. En tot cas, les funcions que estableix 
l’article 59.1.d han d’ésser exercides per funcionaris pú-
blics.

2. Per a exercir les activitats d’inspecció, vigilància i 
control, les entitats han d’acreditar que tenen els mit-
jans financers i materials i la competència professional 
pertinents, i també que estan dotades de garanties d’im-
parcialitat i objectivitat.

3. Els àmbits d’actuació de les entitats col·laboradores de 
l’Administració, llurs funcions i els requisits i el proce-
diment per a ésser autoritzades, llevat dels àmbits en els 
quals ja hi ha una normativa aplicable, s’han d’establir 
per reglament.

4. Les actuacions d’una entitat poden ésser objecte de 
reclamació davant la mateixa entitat. Si no s’atén la 
reclamació, es pot presentar un recurs administratiu, 
d’acord amb la legislació aplicable, davant l’autoritat de 
salut pública competent, en els termes que s’estableixin 
per reglament.
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Article 69. Infraccions greus

Són infraccions greus les següents: 

a) Les que reben expressament aquesta qualificació en 
la normativa específica aplicable a cada cas.

b) Produir, distribuir o utilitzar primeres matèries o 
productes additius obtinguts per mitjà de tecnologies 
o manipulacions no autoritzades o emprar-ne en quan-
titats superiors a les autoritzades o per a un ús diferent 
del que està establert.

c) Produir, distribuir o comercialitzar aliments o pro-
ductes alimentaris obtinguts a partir d’animals o vege-
tals als quals s’hagin administrat productes zoosanita-
ris, fitosanitaris o plaguicides autoritzats en quantitat 
superior a l’establerta o amb finalitats diferents de les 
permeses o als quals no se n’hagi suprimit l’adminis-
tració en els terminis establerts.

d) Fer funcionar instal·lacions, establiments, serveis i 
indústries o exercir activitats sense l’autorització sani-
tària pertinent o, si escau, fer una producció per da-
munt dels límits que estableix l’autorització sanitària 
corresponent, i també fer una modificació no autoritza-
da per l’autoritat competent de les condicions tècniques 
o estructurals expresses sobre les quals es va atorgar 
l’autorització corresponent.

e) La posada en funcionament d’aparells o instal·lacions 
o l’acompliment de qualsevol activitat dels quals l’auto-
ritat competent hagi establert el precintament, la clau-
sura, la suspensió o la limitació en el temps, si succe-
eix per primera vegada i no posa en risc la salut de les 
persones.

f) Dificultar o impedir la tasca d’inspecció per acció 
o omissió.

g) Negar-se o resistir-se a proporcionar la informació 
requerida per les autoritats sanitàries o llurs agents, o a 
col·laborar-hi, o proporcionar-los informació inexacta 
o documentació falsa.

h) La coacció, l’amenaça, la represàlia, el desacatament 
o qualsevol altra forma de pressió exercida sobre les 
autoritats sanitàries o llurs agents en el compliment de 
llurs funcions.

i) Incomplir les mesures cautelars o definitives que 
estableixen aquesta llei i les disposicions que hi con-
corden.

j) Incomplir els requeriments específics que formulin 
les autoritats sanitàries o llurs agents, si aquest incom-
pliment no comporta un dany greu per a la salut.

k) Distribuir productes sense les marques sanitàries pre-
ceptives o amb marques sanitàries que no s’adeqüin a 
les condicions establertes, i utilitzar marques sanitàries 
o etiquetes d’altres indústries o productors.

l) Distribuir, tenir a la venda o vendre productes una 
vegada passada la data de durada màxima o la data de 
caducitat indicada en les etiquetes, o manipular aquestes 
dates.

m) Presentar els productes alimentaris en el moment de 
preparar-los, distribuir-los, subministrar-los o vendre’ls 

4. Les mesures cautelars, que no tenen caràcter de san-
ció, s’han de mantenir el temps que exigeixi la situació 
de risc que les justifica.

5. El Govern i els òrgans competents dels ens locals han 
d’establir, per mitjà d’un reglament, els òrgans compe-
tents, en l’àmbit d’actuació respectiu, per a imposar les 
mesures cautelars que estableix aquesta llei.

Article 64. Despeses

Les despeses que derivin de l’adopció d’alguna de les 
mesures cautelars a què fa referència l’article 63 són a 
càrrec de les persones físiques o jurídiques responsa-
bles, si escau.

Article 65. Multes coercitives

1. Si es constata l’incompliment de les mesures cautelars 
a què fa referència l’article 63 o dels requeriments a que 
fa referència l’article 55.1.i, es poden imposar multes 
coercitives.

2. Les multes coercitives, que no poden excedir els 
6.000 euros, són imposades per mitjà d’una resolució 
del mateix òrgan que va dictar la mesura cautelar o el 
requeriment que s’ha incomplert.

3. Les multes coercitives es poden imposar fins a un 
màxim de tres vegades, no tenen caràcter de sanció i 
són independents de les que es poden imposar com a 
conseqüència d’un procediment sancionador, amb les 
quals són compatibles.

Títol V. Règim sancionador

Article 66. Les infraccions

Són infraccions en matèria de salut pública les accions 
o les omissions que vulnerin el que estableixen aquesta 
llei i les altres normes sanitàries aplicables. Les infrac-
cions són objecte de les sancions administratives corres-
ponents, sens perjudici de la responsabilitat civil, penal 
o d’un altre ordre que hi concorri.

Article 67. Classificació de les infraccions

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus.

Article 68. Infraccions lleus

Són infraccions lleus les següents: 

a) Les que reben expressament aquesta qualificació en 
la normativa específica aplicable a cada cas.

b) L’incompliment de les prescripcions d’aquesta llei 
que els articles 69 i 70 no qualifiquin de greus o molt 
greus, i l’incompliment dels requisits higiènics i sani-
taris i de les obligacions o prohibicions d’altres normes 
sanitàries, si aquests incompliments no tenen repercus-
sió directa en la salut.

c) Les irregularitats comeses per simple negligència, si 
l’alteració produïda ha tingut una incidència escassa.
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b) Infraccions greus, de 3.001 a 60.000 euros. L’import 
de les sancions es pot incrementar fins a un import que 
no ha de superar el quíntuple del valor de mercat dels 
productes o els serveis objecte de la infracció.

c) Infraccions molt greus, de 60.001 a 600.000 euros. 
L’import de les sancions es pot incrementar fins a un 
import que no ha de superar el quíntuple del valor de 
mercat dels productes o els serveis objecte de la in-
fracció.

2. En el supòsit d’infraccions molt greus, el Govern pot 
acordar el tancament temporal de la instal·lació, l’esta-
bliment, el servei o la indústria per un termini màxim 
de cinc anys.

3. El Govern pot revisar i actualitzar periòdicament les 
quanties de les sancions, tenint en compte, fonamental-
ment, l’índex de preus de consum.

4. La imposició d’una sanció no és incompatible amb 
l’obligació del subjecte responsable de reposar la situ-
ació alterada al seu estat originari ni amb el pagament 
de les indemnitzacions corresponents.

Article 72. Graduació de les sancions

Una vegada qualificades les infraccions segons la tipi-
ficació que en fa aquesta llei, s’ha d’imposar la sanció 
en grau mínim, mitjà o màxim, d’acord amb els criteris 
següents:

a) La negligència i la intencionalitat del subjecte in-
fractor.

b) El frau.

c) El risc per a la salut.

d) La quantia de l’eventual benefici obtingut.

e) La gravetat de l’alteració sanitària i social produïda.

f) L’incompliment dels requeriments o les advertències 
previs per qualsevol mitjà.

g) La xifra de negocis de l’empresa.

h) El nombre d’afectats.

i) La durada dels riscos.

j) L’existència de reiteració o reincidència.

Article 73. Concurrència de sancions 

No es poden sancionar els fets que hagin estat sanci-
onats penalment o administrativament en els casos en 
què s’apreciï identitat de subjecte, fet i fonament.

Article 74. Responsabilitat

Són subjectes responsables les persones físiques o ju-
rídiques que incorrin en les accions o omissions tipifi-
cades per aquest títol com a infraccions en matèria de 
salut pública.

induint el consumidor o consumidora a confusió sobre 
les característiques nutricionals.

n) Incórrer en irregularitats per manca dels controls i 
les precaucions exigibles en l’activitat, el servei o la 
instal·lació, d’acord amb el que estableix la normativa 
de salut pública.

o) No comunicar a l’Administració sanitària riscos per a 
la salut, en el cas que, d’acord amb la normativa vigent, 
sigui obligatori fer-ho.

p) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus en el pe-
ríode dels dos anys anteriors.

q) Les que concorrin amb altres infraccions lleus o ha-
gin servit per a facilitar-les o encobrir-les.

r) Les que, malgrat ésser qualificades de lleus per aques-
ta llei o per altres normes sanitàries, hagin posat en risc 
la salut de les persones o hi hagin produït danys lleus.

Article 70. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus les següents: 

a) Les que reben expressament aquesta qualificació se-
gons la normativa específica aplicable a cada cas.

b) Emprar materials, substàncies i mètodes no autorit-
zats amb una finalitat diferent o en quantitats superiors 
a les autoritzades en els processos de producció, elabo-
ració, captació, tractament, transformació, conservació, 
envasament, emmagatzematge, transport, distribució i 
venda d’aliments, begudes i aigües de consum.

c) Preparar, distribuir, subministrar, promoure o vendre 
productes que continguin agents físics, químics o bio-
lògics no autoritzats per la normativa vigent o en quan-
titats que superin els límits o la tolerància establerts 
per reglament, o en una quantitat o unes condicions 
suficients per a produir o transmetre malalties.

d) Desviar per al consum humà productes que no hi 
siguin aptes o que es destinin específicament a altres 
usos.

e) Les que concorrin amb altres infraccions sanitàries 
greus o hagin servit per a facilitar-les o encobrir-les.

f) Les que produeixen un risc o un dany molt greu per 
a la salut.

g) Les que, malgrat ésser qualificades de lleus o greus 
per aquesta llei o per altres normes sanitàries, hagin 
produït risc o danys greus o molt greus en la salut de 
les persones.

h) Reincidir en la comissió d’infraccions greus en el 
període dels cinc anys anteriors.

i) Incomplir de manera reiterada requeriments especí-
fics que formulin les autoritats sanitàries o llurs agents, 
o incomplir un requeriment si aquest incompliment ha 
comportat danys greus per a la salut.

Article 71. Sancions

1. Les infraccions en matèria de salut pública se sanci-
onen amb les multes següents: 

a) Infraccions lleus, fins a 3.000 euros.
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Article 78. Competències sancionadores dels ens 
locals

1. Correspon als ens locals territorials l’exercici de la 
potestat sancionadora en l’àmbit de les competències 
respectives, d’acord amb els criteris següents: 

a) En l’àmbit municipal, l’alcalde o alcaldessa és com-
petent per a imposar sancions de fins a 100.000 euros, 
i el ple de la corporació és competent per a imposar 
sancions de fins a 300.000 euros.

b) En l’àmbit comarcal, el president o presidenta del 
consell comarcal és competent per a imposar sancions 
de fins a 100.000 euros, i el ple del consell comarcal 
és competent per a imposar sancions de fins a 300.000 
euros.

c) Els expedients sancionadors incoats i instruïts pels 
ens locals d’acord amb la proposta de resolució dels 
quals correspongui imposar una sanció superior a 
300.000 euros s’han de traslladar a l’òrgan competent 
en funció de la quantia perquè els resolgui.

2. Els ens locals poden encomanar a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, per mitjà dels convenis perti-
nents, la gestió de la instrucció d’expedients sanciona-
dors en l’àmbit de llurs competències. La formalització 
d’aquest encàrrec no altera, en cap cas, la titularitat de 
la potestat sancionadora, que correspon a l’òrgan local 
competent en la matèria.

Article 79. Competències sancionadores de 
l’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de 
Barcelona

1. El president o presidenta de l’Agència de Salut Pú-
blica i Medi Ambient de Barcelona és competent per a 
imposar sancions de fins a 100.000 euros i la Junta de 
Govern de l’Agència de Salut Pública i Medi Ambient 
és competent per a imposar sancions de fins a 300.000 
euros.

2. Els expedients sancionadors incoats i instruïts per 
l’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona 
en exercici de les funcions que aquesta llei assigna a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya d’acord amb la 
proposta de resolució dels quals correspongui imposar 
una sanció superior a 300.000 euros s’han de traslladar 
a l’òrgan competent en funció de la quantia perquè els 
resolgui.

Article 80. Competències sancionadores del Con-
sell General d’Aran

1. El síndic o síndica del Consell General d’Aran és 
competent per a imposar sancions de fins a 300.000 eu-
ros, en exercici de les funcions que aquesta llei assigna 
a l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

2. Els expedients sancionadors incoats i instruïts pels 
òrgans sanitaris del Consell General d’Aran en exercici 
de les funcions que aquesta llei assigna a l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya d’acord amb la proposta de 
resolució dels quals correspongui imposar una sanció 
superior a 300.000 euros s’han de traslladar a l’òrgan 
competent en funció de la quantia perquè els resolgui.

Article 75. Prescripció de les infraccions i de les 
sancions

1. Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any; les 
greus, al cap de dos anys, i les molt greus, al cap de 
quatre anys.

2. El termini de prescripció de les infraccions comença 
a comptar el dia en què s’ha comès la infracció i s’inter-
romp amb l’inici, amb coneixement de les persones in-
teressades, del procediment sancionador. Si l’expedient 
està paralitzat més d’un mes per una causa no imputable 
al presumpte responsable, es reprèn el còmput del ter-
mini. Si els actes o les omissions que constitueixen una 
infracció administrativa són desconeguts per manca de 
signes de manifestació externa, el termini de prescrip-
ció comença a comptar el dia en què aquests signes es 
manifesten.

3. Les sancions imposades per infraccions lleus pres-
criuen al cap d’un any; les imposades per infraccions 
greus, al cap de dos anys, i les imposades per infracci-
ons molt greus, al cap de tres anys. El termini de pres-
cripció comença a comptar el dia en què la resolució 
per la qual s’ha imposat la sanció adquireix fermesa, i 
s’interromp amb l’inici, amb coneixement de les perso-
nes interessades, del procediment d’execució. Si l’ex-
pedient està paralitzat més d’un mes per una causa no 
imputable a l’infractor o infractora, es reprèn el còmput 
del termini.

Article 76. Procediment sancionador

1. El procediment sancionador en matèria de salut 
pública s’ha d’ajustar a les disposicions legals i regla-
mentàries en matèria de règim jurídic i procediment 
administratiu per a l’exercici de la potestat sanciona-
dora administrativa i a la normativa de desplegament 
d’aquesta llei.

2. El termini per a dictar i notificar la resolució d’un 
expedient sancionador és de nou mesos.

Article 77. Òrgans de la Generalitat competents 
per a imposar sancions

En l’àmbit de la Generalitat, l’exercici de la potestat 
sancionadora que estableix aquesta llei, sens perjudi-
ci dels règims sancionadors que estableix la legislació 
sectorial, correspon als òrgans següents: 

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

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

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

d) Els directors dels serveis regionals, en l’àmbit territo-
rial respectiu, per a imposar sancions de fins a 100.000 
euros.
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Cinquena. Substitució de l’estructura i l’orga-
nització territorial de l’Agència de Protecció 
de la Salut

1. D’acord amb el que estableix la secció tercera del ca-
pítol II del títol III, l’estructura i l’organització territorial 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya és integrada 
pels serveis regionals i els sectors. Les dites estructura 
i organització substitueixen l’estructura i l’organitza-
ció territorial de l’Agència de Protecció de la Salut i 
es declaren definitivament extingits els partits mèdics, 
farmacèutics i veterinaris.

2. El personal funcionari dels cossos de metges, prac-
ticants i farmacèutics titulars que sigui adscrit funcio-
nalment a l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-
pleix les seves funcions en l’àmbit territorial del sector, 
integrat en els equips de salut pública.

3. El personal funcionari dels cossos de metges, prac-
ticants i llevadors titulars que sigui adscrit funcional-
ment a les institucions sanitàries de l’Institut Català de 
la Salut compleix les seves funcions en l’àmbit territo-
rial de l’atenció primària o de l’atenció a la salut sexual 
i reproductiva, segons que correspongui, d’acord amb 
l’estructura territorial pròpia de l’Institut Català de la 
Salut.

4. Les places de funcionaris dels cossos de metges, far-
macèutics, practicants i llevadors titulars s’han d’amor-
titzar en el moment en què restin vacants.

Sisena. Supressió de les cases de socors

Se suprimeixen les cases de socors a què fa referència 
la disposició addicional tercera de la Llei 7/2003 i, en 
conseqüència, s’amortitzen automàticament les places 
de funcionaris que hi són adscrites.

Disposicions transitòries

Primera. Funcions de l’Agència de Protecció de 
la Salut i de l’Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària

1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha d’assumir 
les seves funcions en un termini de sis mesos a comptar 
de l’entrada en vigor dels seus estatuts.

2. Els òrgans i els serveis corresponents del departament 
competent en matèria de salut, de l’Agència de Protecció 
de la Salut i de l’Agència Catalana de Seguretat Alimen-
tària han de continuar complint llurs funcions mentre 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya no assumeixi 
les funcions que aquesta llei li encomana. 

3. En el moment en què l’Agencia de Salut Pública de 
Catalunya assumeixi les seves funcions, s’extingeixen 
l’Agència de Protecció de la Salut, creada per la Llei 
7/2003, i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, 
creada per la Llei 20/2002, de manera que l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya se subroga en tots els drets 
i deures de les agències extingides.

Disposicions addicionals

Primera. Agència de Salut Pública i Medi Ambi-
ent de Barcelona

1. L’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barce-
lona assumeix les funcions de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya pel que fa a la ciutat de Barcelona.

2. El Govern ha de dictar les normes que facin efectiu 
el que estableix l’apartat 1, especialment pel que fa a 
la dotació de recursos materials, humans i econòmics 
de l’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Bar-
celona.

Segona. El Consell General d’Aran

A la Vall d’Aran, les funcions de salut pública, assumi-
des 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 desem-
bre, 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.

Tercera. Extensió de l’àmbit d’actuació dels 
equips territorials de salut pública

En els àmbits territorials en què, d’acord amb el que 
estableix el Decret 38/2006, del 14 de març, pel qual es 
regula la creació de governs territorials de salut, s’hagin 
constituït governs territorials de salut, l’equip territorial 
de salut pública a què fa referència l’article 30 d’aques-
ta llei ha d’estendre el seu àmbit d’actuació al territori 
definit com a abast geogràfic en l’acord de constitució 
del consorci corresponent.

Quarta. Compatibilitat del lloc de treball a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb 
les funcions inherents a la titularitat d’una 
oficina de farmàcia

Els funcionaris del Cos de Farmacèutics Titulars que, 
d’acord amb el que estableix la disposició transitòria 
tercera de la Llei 7/2003, del 25 d’abril, de protecció de 
la salut, optin per integrar-se a l’Agència de Protecció de 
la Salut, en el Cos de Titulats Superiors de la Genera-
litat, Salut Pública, i el personal interí inclòs en l’àmbit 
d’aplicació de la disposició transitòria novena de la Llei 
7/2003, modificada per la Llei 8/2007, del 30 de juliol, 
de l’Institut Català de la Salut, que siguin titulars d’una 
oficina de farmàcia poden compatibilitzar el lloc de 
treball a l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb 
les funcions inherents a la titularitat de l’oficina de far-
màcia, sempre que garanteixin la presència i l’actuació 
professional d’un farmacèutic col·legiat o farmacèutica 
col·legiada durant tot l’horari d’obertura de l’establiment 
farmacèutic, d’acord amb el que estableix l’article 4 de 
la Llei 31/1991, del 13 de desembre, d’ordenació farma-
cèutica de Catalunya, i la normativa que la desplega.
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Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 20/1985

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 
20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que poden generar dependència, 
ja modificat per la Llei 10/1991, i s’afegeix un apartat, 
el 3. Aquests apartats resten redactats de la manera se-
güent:

«2. Es prohibeix la promoció de begudes alcohòliques 
en establiments, locals i altres espais autoritzats per a 
subministrar-ne o consumir-ne feta per mitjà d’ofertes 
promocionals, premis, bescanvis, sortejos, concursos, 
festes promocionals o rebaixes de preus, que inclouen 
les ofertes que s’anuncien amb noms com “barra lliure”, 
“2 x 1”, “3 x 1” o altres de semblants.

»3. Es prohibeix la publicitat de les activitats promo-
cionals a què fa referència l’apartat 2 feta per qualsevol 
mitjà.»

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 48 de la Llei 
20/1985, ja modificat per l’article 18 de la Llei 10/1991, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. Una vegada transcorreguts dotze mesos des de 
l’acord d’incoació del procediment sancionador sense 
que s’hagi notificat la resolució, aquest procediment 
caduca, excepte en el cas dels procediments sanciona-
dors abreujats, en què el termini de caducitat és de sis 
mesos.»

Segona. Modificació de la Llei 15/1990

Es modifica l’apartat 3 de l’article 62 de la Llei 15/1990, 
del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

«3. El Pla de salut de Catalunya té un període de vigèn-
cia de cinc anys.»

Tercera. Modificació de la Llei 7/2003

1. Es modifica la lletra c de la disposició transitòria 
segona de la Llei 7/2003, del 25 d’abril, de protecció 
de la salut, ja modificada per l’apartat 2 de la disposició 
final primera de la Llei 8/2007, que resta redactada de 
la manera següent: 

«c) Continuar acomplint les tasques pròpies de pro-
tecció de la salut i exercir les funcions assistencials en 
l’àmbit de l’atenció primària. Pel que fa a les tasques 
de protecció de la salut, aquest personal resta adscrit 
funcionalment a l’Agència de Protecció de la Salut. S’ha 
d’establir per reglament el règim de dedicació horària a 
aquestes tasques, al marge de les previsions establertes 
amb caràcter general per a les activitats inherents als 
equips d’atenció primària. Aquest personal ha de con-
tinuar percebent les retribucions que acreditava fins al 
moment d’exercir aquest dret d’opció.»

2. Es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 
7/2003, que resta redactada de la manera següent: 

«1. Els funcionaris del Cos de Llevadors Titulars han 
d’optar per una de les alternatives següents: 

Segona. Adscripció de personal a l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya

El personal funcionari, interí i laboral vinculat al de-
partament competent en matèria de salut que compleixi 
funcions relacionades amb la salut pública o funcions 
coincidents o vinculades amb les finalitats i els objectius 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i també tot 
el personal de l’Agència de Protecció de la Salut i de 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, s’adscri-
uen a l’Agència de Salut Pública de Catalunya en les 
mateixes condicions que els són aplicables en el moment 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Tercera. Procediments de la Llei 7/2003 amb re-
lació al personal que exerceix funcions en l’àm-
bit de la salut pública 

Les disposicions transitòries de la Llei 7/2003, de pro-
tecció de la salut, que han restat excloses del règim 
de derogació, atès el que estableix l’apartat 1.c de la 
disposició derogatòria, continuen en vigor mentre no 
s’exhaureixin els procediments que regulen. En tots els 
casos, les referències que aquestes disposicions fan a 
l’Agència de Protecció de la Salut s’han d’entendre fetes 
a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i s’han d’apli-
car d’acord amb les disposicions de la present llei.

Disposició derogatòria

1. Es deroguen:

a) Els articles 27, 28, 29, 30, 31 i 32 de la Llei 15/1983, 
del 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris.

b) La Llei 20/2002, del 5 de juliol, de seguretat ali-
mentària.

c) La Llei 7/2003, del 25 d’abril, de protecció de la salut, 
llevat de les disposicions transitòries primera, segona, 
vuitena i novena, en la redacció establerta per la dispo-
sició final primera de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de 
l’Institut Català de la Salut; les disposicions transitòries 
tercera i setena, la qual ha estat modificada per aquesta 
llei, i la disposició transitòria segona, modificada per la 
Llei 8/2007 i per aquesta llei.

2. Es deroguen totes les normes que s’oposin al que 
estableix aquesta llei, sens perjudici de la vigència de 
les disposicions següents, la relació de les quals es fa 
a títol enunciatiu, o de les que les modifiquen o les 
substitueixen, sempre que no contradiguin aquesta llei 
i mentre no se n’aprovin les normes de desplegament 
aplicables:

a) El Decret 272/2003, del 4 de novembre, pel qual es 
regulen en l’àmbit del Departament de Sanitat i Segu-
retat Social els òrgans temporalment competents per 
imposar sancions i els òrgans competents per adoptar 
mesures cautelars previstes en la Llei 7/2003, de 25 
d’abril, de protecció de la salut, llevat de l’article 2, que 
continua vigent mentre no s’aprovi el reglament que es-
tableix l’article 63.5 de la present llei.

b) El Decret 128/2006, del 9 de maig, pel qual s’aprova 
l’Estatut de l’Agència de Protecció de la Salut. 
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Cinquena. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	522/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	millorament	del	pavi-
ment	i	de	les	barreres	de	seguretat	d’un	
tram	de	la	carretera	C-44
Tram. 250-01809/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 07.10.2009, DSPC-C 630

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el condicionament de la carre-
tera C-44 (tram. 250-01809/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
54289).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a progra-
mar el millorament del paviment i de les barreres de 
seguretat de la carretera C-44, entre la N-340 i el coll 
de Fatxes.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

»a) lntegrar-se com a personal estatutari de les insti-
tucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut en la 
categoria de llevador o llevadora, subjectant-se al rè-
gim jurídic que estableixin les normes vigents en cada 
moment per als professionals que presten servei com a 
personal estatutari dels serveis de salut, exercint les fun-
cions que exercien en l’àmbit territorial propi de l’aten-
ció a la salut sexual i reproductiva de l’Institut Català 
de la Salut al qual eren adscrits. Aquest personal ha de 
romandre en la situació administrativa que legalment 
correspongui amb relació al seu cos d’origen per raó de 
la integració voluntària a què fa referència aquest apar-
tat i ha de percebre les retribucions que li corresponguin 
com a personal estatutari, sens perjudici de la percepció 
d’un complement personal, transitori i absorbible, per 
la diferència que es produeixi si, en ocasió de l’exerci-
ci d’aquest dret d’opció, s’acredita una reducció de les 
retribucions anuals.

»b) Continuar com a funcionaris del Cos de Llevadors 
Titulars exercint les funcions que exercien en l’àmbit 
territorial propi de l’atenció a la salut sexual i reproduc-
tiva de l’Institut Català de la Salut al qual eren adscrits. 
Aquest personal resta adscrit funcionalment a l’Institut 
Català de la Salut i ha de continuar percebent les retri-
bucions que acreditava en el moment d’exercir aquest 
dret d’opció.

»2. S’ha d’establir el procediment per a l’exercici del 
dret d’opció a què fa referència l’apartat 1 per mitjà 
d’una ordre del conseller o consellera del departament 
competent en matèria de salut.

»3. Si les persones interessades no manifesten l’opció 
escollida en els terminis fixats pel procediment esta-
blert a aquest efecte, s’entén que opten per la de la lletra 
1.b.

»4. Si s’opta per l’opció de la lletra 1.a, l’opció exercida 
és irreversible.»

Quarta. Desplegament reglamentari

1. El Govern, en el termini de sis mesos a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei i en el marc del que 
aquesta estableix, ha d’aprovar els Estatuts de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, a proposta del conseller 
o consellera del departament al qual és adscrita l’Agèn-
cia. Els Estatuts han de regular l’organització i el règim 
de funcionament de l’Agència.

2. El Govern ha d’aprovar el decret d’adaptació de l’es-
tructura dels serveis centrals i territorials del departa-
ment competent en matèria de salut al que estableix 
aquesta llei.

3. El Govern ha d’adoptar les mesures pertinents per a 
homogeneïtzar les condicions de treball entre els col-
lectius i les categories professionals diverses que in-
tegren l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb 
motiu de l’adscripció que s’ha de produir en virtut del 
que estableix la disposició transitòria segona.

4. S’autoritza el Govern perquè dicti la resta de disposi-
cions necessàries per a aplicar i desplegar aquesta llei.
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Resolució	524/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	implantació	d’una	no-
va	línia	de	transport	de	passatgers	en-
tre	Igualada	(Anoia)	i	l’intercanviador	de	
serveis	de	transport	previst	a	la	Univer-
sitat	Autònoma	de	Barcelona,	a	Bella-
terra	(Cerdanyola	del	Vallès,	Vallès	Oc-
cidental)
Tram. 250-01834/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 07.10.2009, DSPC-C 630

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’ampliació de la freqüència 
de la línia d’autobús entre Reus, Igualada i la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (tram. 250-01834/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 54930).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc 
de l’execució del Pla de transport de viatgers de Cata-
lunya 2008-2012, a fer les actuacions necessàries per 
a implantar una nova línia de transport de passatgers 
entre Igualada (Anoia) i el nou intercanviador de ser-
veis de transport previst a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Vallès 
Occidental).

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	523/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	millorament	de	la	co-
ordinació	entre	els	serveis	d’autobús	i	
els	ferroviaris	entre	Igualada	(Anoia)	i	
l’estació	de	ferrocarril	de	Martorell	(Baix	
Llobregat)
Tram. 250-01833/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 07.10.2009, DSPC-C 630

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la creació d’una nova línia 
d’autobús entre l’estació d’Igualada (Anoia) i l’estació 
de Renfe de Martorell (Baix Llobregat) (tram. 250-
01833/08), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 54971).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc 
de l’execució del Pla de transport de viatgers de Cata-
lunya 2008-2012, a fer les actuacions necessàries per a 
accelerar la previsió del millorament de les comunica-
cions d’Igualada (Anoia), especialment la coordinació 
entre els serveis d’autobús i els ferroviaris entre aquesta 
població i l’estació de ferrocarril de Martorell (Baix 
Llobregat).

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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transport públic i d’autoritats territorials de mobilitat en 
el marc del Pla de transports de viatgers de Catalunya 
(tram. 250-01836/08), presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 54679).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
fent les actuacions del Pla de transport de viatgers de 
Catalunya 2008-2012 i a disposar que aquestes siguin 
gestionades en cada moment per l’Administració, l’au-
toritat de la mobilitat o el consorci del transport que es-
tableixen la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat, 
i la normativa que la desplega.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	527/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	coordinació	entre	el	
Pla	de	transport	de	viatgers	de	Catalu-
nya	2008-2012	i	el	Pla	estratègic	de	la	
bicicleta	2008-2012
Tram. 250-01837/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 07.10.2009, DSPC-C 630

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la creació d’un servei públic 
de bicicletes d’àmbit nacional (tram. 250-01837/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 54676).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc 
de l’execució del Pla de transport de viatgers de Catalu-
nya 2008-2012 i del Pla estratègic de la bicicleta 2008-

Resolució	525/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	millorament	del	trans-
port	públic	per	carretera	entre	Sant	
Martí	de	Tous,	Igualada,	la	Pobla	de	Cla-
ramunt	i	Carme,	a	l’Anoia
Tram. 250-01835/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 07.10.2009, DSPC-C 630

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la creació d’una nova línia 
d’autobús entre Santa Coloma de Queralt i Carme (tram. 
250-01835/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i la nova esmena signada per tots 
els grups parlamentaris d’acord amb l’article 146.2 del 
Reglament.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc 
del Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-
2012, a aplicar durant el 2010 les mesures necessàries 
per a millorar les comunicacions, mitjançant transport 
públic per carretera, entre Sant Martí de Tous, Igualada, 
la Pobla de Claramunt i Carme, a l’Anoia.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	526/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	gestió	de	les	actuaci-
ons	del	Pla	de	transport	de	viatgers	de	
Catalunya	2008-2012
Tram. 250-01836/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 07.10.2009, DSPC-C 630

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la creació de nous consorcis de 
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Resolució	533/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	neteja	dels	llits	dels	
rius	i	de	les	rieres
Tram. 250-02051/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 38, 07.10.2009, DSPC-C 633

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la neteja dels llits dels 
rius i de les rieres (tram. 250-02051/08), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 56925).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prosse-
guir el desenvolupament del Programa de manteniment 
i conservació de lleres 2006-2010, que executa per mitjà 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, i a continuar dotant-lo 
del pressupost necessari per a l’execució dels programes 
successius.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009 

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal

Resolució	534/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	prevenció	de	l’impacte	
terra	endins	del	corb	marí	gros
Tram. 250-02064/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 38, 07.10.2009, DSPC-C 633

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia el dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre els corbs marins 
de terra endins (tram. 250-02064/08), presentada pel 

2012, a fer les actuacions necessàries per a aplicar les 
mesures de coordinació entre ambdós plans destinades 
a afavorir l’accés a les estacions de transport i la inter-
modalitat, i també a adaptar progressivament els mit-
jans de transport a l’ús de la bicicleta amb la instal·lació 
d’aparcaments específics i l’adaptació de combois.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	532/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	declaració	de	la	serra	
de	Collserola	com	a	parc	natural
Tram. 250-01812/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 38, 07.10.2009, DSPC-C 633

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la declaració de la serra 
de Collserola com a parc natural (tram. 250-01812/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i l’esmena transaccional presentada per tots els 
grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar la 
declaració com a parc natural de la serra de Collserola, 
d’acord amb la Resolució 520/VIII del Parlament, sobre 
l’orientació política general del Govern.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal
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tinades a enfortir els sistemes públics d’atenció primària 
i, d’una manera especial, els programes de lluita contra 
la malària i les principals malalties infeccioses greus.

c) Donar suport a campanyes de sensibilització i for-
mació en matèria de control de la malària als països on 
està més estesa.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2009

La secretària El president de la Comissió
M. Rosa Fortuny i Torroella José Antonio Donaire Benito

Resolució	538/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	respecte	i	la	defensa	
dels	drets	humans	a	Colòmbia
Tram. 250-02080/08

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 18, 15.10.2009, DSPC-C 639

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió 
tinguda el dia 15 d’octubre de 2009, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el respecte i la defensa 
dels drets humans a Colòmbia (tram. 250-02080/08), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Insistir en una solució política negociada del conflicte 
armat intern a Colòmbia, basada en el diàleg entre les 
parts. La solució militar no representa cap opció de fu-
tur, perquè només serveix per a augmentar els nivells de 
violència i les violacions contínues dels drets humans.

b) Dur a terme les gestions necessàries davant del Go-
vern de l’Estat perquè demani al Govern de Colòm-
bia, per mitjà dels mecanismes corresponents, que es 
respecti la legitimitat del treball dels defensors dels 
drets humans i dels líders socials (sindicalistes, page-
sos, indígenes, afrocolombians, dones, estudiants, entre 
d’altres).

c) A sol·licitar al Govern de l’Estat que demani a l’Estat 
colombià que compleixi les normes internacionals en 
matèria de drets humans.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2009

La secretària El president de la Comissió
M. Rosa Fortuny i Torroella José Antonio Donaire Benito

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 57010).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
un informe que avaluï l’impacte dels corbs marins en 
les poblacions de peixos de la xarxa fluvial catalana i 
a establir, en fer el desplegament de la futura llei d’or-
denació de la pesca continental, els paràmetres de pre-
venció més adequats.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal

Resolució	537/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	suport	als	projectes	
destinats	a	controlar,	tractar	i	prevenir	
la	malària
Tram. 250-01138/08

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 18, 15.10.2009, DSPC-C 639

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió 
tinguda el dia 15 d’octubre de 2009, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el finançament de pro-
jectes destinats a prevenir, tractar i investigar la malària 
(tram. 250-01138/08), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, i la nova esmena signada 
per tots els grups parlamentaris d’acord amb l’article 
146.2 del Reglament.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir, mitjançant l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament, el seu compromís i reforçar 
l’acció encaminada al control de la malària als països 
de l’hemisferi sud on la malaltia tingui una presència 
rellevant.

b) Avançar, en el marc dels Objectius de Desenvolupa-
ment del Mil·lenni (ODM), en el suport a iniciatives des-
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	un	calen-
dari	únic	de	vacunacions	per	a	les	co-
munitats	autònomes	d’Espanya	i	per	a	
la	Unió	Europea
Tram. 250-01489/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 41, 
tinguda el dia 22.10.2009 (DSPC-C 647).

Proposta	de	resolució	sobre	l’ajut	oficial	
al	desenvolupament
Tram. 250-01586/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
en la sessió núm. 18, tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-
C 639).

Proposta	de	resolució	sobre	la	destina-
ció	dels	recursos	de	cooperació	al	des-
envolupament
Tram. 250-01597/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
en la sessió núm. 18, tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-
C 639).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES CORPO-
RACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES O 
MEMÒRIES DE LA SINDICATURA DE COMP-
TES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	2/2009,	referent	a	l’Agregat	de	
les	universitats	públiques	de	Catalunya,	
corresponent	als	exercicis	2006	i	2007
Tram. 258-00023/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 22, tinguda el dia 20.10.2009 
(DSPC-C 641).

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis-
calització	4/2009,	referent	a	la	Xarxa	
Audiovisual	Local,	entitat	pública	em-
presarial	local	de	la	Diputació	de	Bar-
celona,	corresponent	al	2005
Tram. 258-00024/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 22, tinguda el dia 20.10.2009 
(DSPC-C 641).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	contra-
ctació	immediata	de	les	obres	de	millo-
rament	de	l’eix	Vic-Gironella	entre	Olost	
i	Olvan
Tram. 250-01842/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 46 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 643).

Proposta	de	resolució	sobre	el	perllon-
gament	i	l’increment	de	la	freqüència	de	
pas	del	servei	de	la	línia	4	de	rodalia	de	
Sant	Vicenç	de	Calders	a	Tarragona
Tram. 250-01845/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	rotonda	entre	les	carre-
teres	L-214	i	L-243,	entre	Cervera	i	la	
Guàrdia-Lada
Tram. 250-01868/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’oferta,	la	velocitat	comercial	i	
les	infraestructures	de	la	línia	entre	Bar-
celona	i	Igualada	de	Ferrocarrils	de	la	
Generalitat
Tram. 250-01839/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).

Proposta	de	resolució	sobre	la	connexió	
amb	transport	per	carretera	entre	Igua-
lada	i	l’estació	del	tren	regional	d’altes	
prestacions	de	Vilafranca	del	Penedès
Tram. 250-01840/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).

Proposta	de	resolució	sobre	la	contra-
ctació	immediata	de	les	obres	de	millo-
rament	de	la	carretera	C-51	entre	Albi-
nyana	i	Valls
Tram. 250-01841/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	servei	i	la	modificació	de	l’horari	de	
l’aeri	que	connecta	Esparreguera	i	Ole-
sa	de	Montserrat
Tram. 250-01896/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).

Proposta	de	resolució	sobre	el	trans-
port	públic	al	Berguedà
Tram. 250-01905/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).

Proposta	de	resolució	sobre	la	substi-
tució	de	les	tanques	de	seguretat	de	les	
carreteres
Tram. 250-01907/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	i	la	presentació	al	Parlament	d’un	pla	
integral	de	seguretat	per	a	motoristes	i	
ciclistes
Tram. 250-01908/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	carril	bici	a	la	carretera	BP-
1432	entre	la	Garriga	i	l’Ametlla	del	Va-
llès
Tram. 250-01876/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).

Proposta	de	resolució	sobre	el	finança-
ment	de	les	obres	de	millorament	del	
camí	que	uneix	el	Poal	amb	la	carrete-
ra	LP-3322	i	sobre	la	inclusió	d’aquesta	
via	a	la	xarxa	de	carreteres	de	la	Gene-
ralitat
Tram. 250-01884/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).

Proposta	de	resolució	sobre	la	restau-
ració	de	les	pantalles	protectores	de	la	
carretera	C-60	a	l’entrada	de	Mataró
Tram. 250-01890/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	reduc-
ció	del	servei	mèdic	del	consultori	local	
d’Almatret	(Segrià)
Tram. 250-02076/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 41, 
tinguda el dia 22.10.2009 (DSPC-C 647).

Proposta	de	resolució	sobre	l’accelera-
ció	de	la	construcció	de	l’Hospital	de	
Rubí	-	Sant	Cugat	-	Castellbisbal
Tram. 250-02081/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 41, 
tinguda el dia 22.10.2009 (DSPC-C 647).

Proposta	de	resolució	sobre	la	previsió	
que	el	tram	entre	Mollet	del	Vallès	i	Ba-
dalona	de	la	carretera	B-500	sigui	lliure	
de	peatge
Tram. 250-01920/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 
643).

Proposta	de	resolució	sobre	l’informe	
relatiu	a	l’estat	d’execució	dels	equipa-
ments	sanitaris	previstos	per	al	període	
2004-2012
Tram. 250-02001/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 41 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 22.10.2009 (DSPC-C 647).

Proposta	de	resolució	sobre	les	actu-
acions	en	el	camp	de	la	cooperació	al	
desenvolupament	per	a	la	preservació	i	
el	millorament	de	la	seguretat	i	la	salut	
de	la	població	infantil	a	Guatemala
Tram. 250-02067/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
en la sessió núm. 18, tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-
C 639).
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61474).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia.

Finiment del termini: 26.10.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.10.2009.

Projecte	de	llei	de	l’Agència	Catalana	
d’Inspecció	de	Treball
Tram. 200-00062/08

Tinguda de les compareixences d’organit-
zacions i grups socials
Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme, 21.10.2009, DSPC-C 645

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme, el 21 d’octubre de 2009 
(DSCP-C 645)

– Compareixença de representants de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
353-00635/08).

– Compareixença de representants de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 353-
00636/08).

– Compareixença de representants de Pimec amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció 
de Treball (tram. 353-00637/08).

– Compareixença de representants de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 353-
00638/08).

– Compareixença de representants del Sindicat d’Ins-
pectors de Treball i Seguretat Social amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 353-00639/08).

– Compareixença de representants de l’Associació de 
Subinspectors de Treball i Seguretat Social de Tarrago-
na amb relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball (tram. 353-00641/08).

– Compareixença de representants de l’Associació De-
mocràtica de Subinspectors d’Ocupació i Seguretat 
Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	de	regulació	del	Centre	
d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 200-00051/08

Nomenament d’un relator

Nomenament del relator d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei de regulació del Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció (tram. 200-00051/08) s’ha reunit el dia 15 
d’octubre de 2009 i, d’acord amb el que disposa l’article 
109.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora 
la diputada Rosa Maria Ferrer Valls.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2009

Núria de Gispert i Català, GP CiU; Rosa Maria Ferrer 
Valls, GP PSC-CpC; Miquel Àngel Estradé i Palau, GP 
ERC; Jordi Montanya i Mías, GP PPC; Salvador Milà 
i Solsona, GP ICV-EUiA; José Domingo Domingo, G 
Mixt

Projecte	de	llei	de	consultes	populars	
per	via	de	referèndum	de	Catalunya
Tram. 200-00059/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61398).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia.

Finiment del termini: 23.10.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.10.2009.



Núm. 555 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 d’octubre de 2009

49

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.02.

Projecte	de	llei	de	la	llengua	de	signes	
catalana
Tram. 200-00065/08

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
61294).

Tràmits afectats: a partir de la presentació d’esmenes 
a la totalitat.

Reducció de terminis: a la meitat del que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.10.2009.

Projecte	de	llei	de	l’Autoritat	de	Protec-
ció	de	Dades	de	Catalunya
Tram. 200-00070/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 27.10.2009 al 09.11.2009).

Finiment del termini: 10.11.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.10.2009.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	sobre	el	règim	espe-
cial	de	la	Cerdanya
Tram. 202-00075/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 61455).

Pròrroga: 2 dies hàbils (26.10.2009 al 27.10.2009).

Finiment del termini: 28.10.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.10.2009.

l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 353-
00642/08).

– Compareixença de Josep Maria Rañé, president del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball (tram. 353-00643/08).

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

– Compareixença de representants de la Unió Progres-
sista d’Inspectors de Treball amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
353-00640/08).

Termini de presentació d’esmenes a l’ar-
ticulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 27.10.2009 al 05.11.2009).

Finiment del termini: 06.11.2009; 9:30 hores.

Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportuni-
tats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 200-00064/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 60943 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que preveu l’article 104 del 
Reglament de la Cambra, presenta esmena a la totalitat 
de retorn al Govern del Projecte de llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adolescència, amb N. T. 
200-00064/08.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 60943)

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De retorn del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré

Fascicle segon
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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	la	promo-
ció	del	servei	de	guies	de	signes	en	els	
museus	per	a	garantir-hi	l’accés	de	les	
persones	amb	discapacitats	auditives	
en	igualtat	de	condicions
Tram. 250-02200/08

Esmenes presentades
Reg. 61060 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPC, 19.10.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
61060)

Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar promovent les actuacions neces-
sàries per fer possible que tots els ciutadans amb dis-
capacitats puguin realitzar un recorregut autònom pels 
museus i en general per tots els equipaments culturals 
gestionats o amb participació de la Generalitat.»

Procediment	d’elaboració	d’una	propo-
sició	de	llei	electoral	de	Catalunya	per	
una	ponència	del	conjunt	dels	grups	
parlamentaris
Tram. 202-00076/08

Iniciativa legislativa del conjunt dels grups 
parlamentaris

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 
d’octubre de 2009, a sol·licitud de tots els grups parla-
mentaris, atesa la voluntat concordant de la Junta, de 
conformitat amb els antecedents i amb l’article 117 del 
Reglament, ha acordat que la Comissió d’Afers Institu-
cionals nomeni una ponència, en què tinguin represen-
tació tots els grups parlamentaris, per a redactar el text 
de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2009

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	taula	de	seguiment	per	a	avaluar	
la	situació	dels	treballadors	autònoms
Tram. 250-02302/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	i	la	posada	en	funcionament	
d’una	escola	a	Santa	Agnès,	a	la	Roca	
del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02303/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	comercialització	dels	produc-
tes	dels	centres	especials	de	treball
Tram. 250-02231/08

Esmenes presentades
Reg. 61232 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTICT, 21.10.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
61232)

Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

«1. Continuar millorant la capacitat de comercialització 
dels productes dels Centres Especials de Treball a tra-
vés de les diferents mesures previstes per a la promoció 
i consolidació d’aquests CET.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	de	la	trama	urbana	consolidada	
d’Igualada	(Anoia)	i	sobre	la	resolució	
del	projecte	World	Trade	Center	Igua-
lada
Tram. 250-02239/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
61096).
Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	passera	sobre	el	Besòs	
al	Vallès	Oriental
Tram. 250-02306/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	jutjats	de	primera	instància	i	d’ins-
trucció	a	Granollers	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02307/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	cinquè	centre	d’atenció	pri-
mària	a	Granollers	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02304/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	efectius	dels	equips	d’atenció	pri-
mària	a	les	àrees	bàsiques	de	salut	de	
Mollet	del	Vallès,	la	Llagosta,	Martore-
lles	i	Parets	del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02305/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’estació	
depuradora	d’aigües	residuals	de	Seri-
nyà	(Pla	de	l’Estany)
Tram. 250-02310/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	partida	de	gestió	de	boscos	pri-
vats
Tram. 250-02311/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	doblatge	
en	català	de	pel·lícules	en	tres	dimen-
sions
Tram. 250-02308/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
als	agricultors	del	Pla	de	l’Estany	per	la	
pedregada	del	juliol	del	2009
Tram. 250-02309/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’execució	
de	les	obres	de	recreixement	de	la	pre-
sa	de	Margalef	(Priorat)
Tram. 250-02314/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	substi-
tució	o	la	modificació	de	les	barreres	de	
seguretat	de	la	carretera	T-714
Tram. 250-02315/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incen-
tivació	de	la	col·locació	de	contenidors	
refrigerats	per	a	la	recollida	de	bestiar	
mort
Tram. 250-02312/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
del	Col·legi	Oficial	de	Dietistes	Nutrici-
onistes	de	Catalunya
Tram. 250-02313/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	boscos	del	Priorat,	especialment	
els	del	Parc	Natural	del	Montsant
Tram. 250-02318/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	a	les	estacions	de	Renfe	de	màqui-
nes	expenedores	de	bitllets	que	accep-
tin	el	pagament	amb	targeta	de	crèdit	
o	dèbit
Tram. 250-02319/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	substi-
tució	o	la	modificació	de	les	barreres	
de	seguretat	al	tram	entre	Poboleda	i	la	
Bisbal	de	Falset	de	la	carretera	T-702
Tram. 250-02316/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	consultori	mèdic	a	la	Bis-
bal	de	Falset	(Priorat)
Tram. 250-02317/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	les	carreteres	T-700	
i	TV-705	entre	Prades	i	Vilanova	de	Pra-
des
Tram. 250-02322/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	les	carreteres	T-701	
a	Albarca	i	C-242	a	Prades
Tram. 250-02323/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	substi-
tució	o	la	modificació	de	les	barreres	de	
seguretat	al	tram	entre	Falset	i	la	Vilella	
Baixa	de	la	carretera	C-710
Tram. 250-02320/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	restitu-
ció	del	servei	de	trens	de	llarg	recorre-
gut	amb	parada	a	Reus	(Baix	Camp)
Tram. 250-02321/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	difusió	
de	les	mesures	de	prevenció	i	higiene	
amb	relació	a	la	grip	del	virus	A(H1N1)	
a	través	dels	mitjans	de	la	Corporació	
Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 250-02326/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	plani-
ficació,	la	construcció	i	la	posada	en	
funcionament	d’una	escola	oficial	d’idi-
omes	a	Puigcerdà	(Cerdanya)
Tram. 250-02327/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	soter-
rament	de	les	línies	aèries	d’alta	tensió	
elèctrica	de	la	urbanització	El	Pinar,	de	
Reus	(Baix	Camp)
Tram. 250-02324/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	servei	ferroviari	entre	Reus	i	
Barcelona	i	entre	Reus	i	Tarragona	amb	
l’augment	de	la	freqüència	de	pas	o	de	
la	capacitat	dels	combois
Tram. 250-02325/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’obtenció	
del	certificat	de	qualificació	individual	
en	instal·lacions	elèctriques	de	baixa	
tensió
Tram. 250-02330/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	del	CAP	Fontetes,	de	Cerdanyola	
del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02331/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	títol	de	transport	per	a	persones	de	
seixanta	anys	o	més	dins	del	marc	de	la	
integració	tarifària
Tram. 250-02328/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’extensió	
del	servei	de	rodalia	de	la	línia	3	de	Ren-
fe	fins	a	Ripoll
Tram. 250-02329/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’arranja-
ment	del	tram	del	congost	de	Tresponts	
de	la	carretera	C-14
Tram. 250-02334/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	servei	d’autobusos	d’Hispano	
Igualadina	entre	Reus	i	Tarragona
Tram. 250-02335/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	di-
rector	urbanístic	per	a	la	concreció	i	la	
delimitació	de	la	reserva	de	sòl	per	a	
l’establiment	de	l’eix	Transversal	Ferro-
viari
Tram. 250-02332/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
del	protocol	d’actuació	en	el	cas	que	la	
captura	per	immobilització	d’animals	
ensalvatgits	no	sigui	possible
Tram. 250-02333/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	retorn	
de	la	documentació	municipal	confisca-
da	per	les	tropes	franquistes	durant	la	
Guerra	Civil
Tram. 250-02338/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	d’una	còpia	d’una	taula	del	balda-
quí	o	retaule	de	l’ermita	de	la	Mare	de	
Déu	de	la	Plana	a	l’església	de	Santa	
Maria	de	Pessonada	(Pallars	Jussà)
Tram. 250-02339/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	boscos	del	Baix	Camp,	especial-
ment	els	del	futur	parc	natural	de	les	
muntanyes	de	Prades
Tram. 250-02336/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’accelera-
ció	dels	treballs	de	la	comissió	interde-
partamental	sobre	els	usos	de	la	Masia	
de	Copons,	a	Sort	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-02337/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	cobri-
ment	de	les	necessitats	de	personal	i	de	
subministrament	del	centre	penitenciari	
del	puig	de	les	Basses,	de	Figueres	(Alt	
Empordà),	amb	recursos	locals
Tram. 250-02342/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’Oficina	d’Acció	Ciutadana	de	
Mataró	(Maresme)
Tram. 250-02343/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	alum-
nes	amb	necessitats	educatives	espe-
cials	de	Montcada	i	Reixac	(Vallès	Oc-
cidental)
Tram. 250-02340/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi-
litació	dels	arcs	del	castell	de	Sant	Fer-
ran,	de	Figueres	(Alt	Empordà)
Tram. 250-02341/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	afrontar	la	situació	
de	col·lapse	del	centre	d’atenció	a	per-
sones	disminuïdes	de	Terrassa	(Vallès	
Occidental)
Tram. 250-02346/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	finiment	
de	les	obres	d’ampliació	de	la	depura-
dora	d’aigües	residuals	de	Sant	Pau	de	
Riu-sec	i	el	garantiment	de	la	salubritat	
de	les	aigües	del	riu	Sec	a	Cerdanyola	
del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02347/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	servei	de	l’oficina	de	correus	
de	Mataró	(Maresme)
Tram. 250-02344/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	servei	de	telefonia	mòbil	a	Ca-
brils	(Maresme)
Tram. 250-02345/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	els	serveis	
als	usuaris	del	CAP	Fontetes	i	sobre	l’in-
crement	de	facultatius	i	el	millorament	
dels	accessos	al	CAP	La	Farigola,	de	
Cerdanyola	del	Vallès	(Vallès	Occiden-
tal)
Tram. 250-02350/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’oficines	d’atenció	ciutadana	dels	Mos-
sos	d’Esquadra	a	tots	els	districtes	de	
Barcelona
Tram. 250-02351/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
del	Pla	d’iniciatives	de	dinamització	co-
marcal
Tram. 250-02348/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	foment	
de	l’activitat	logística
Tram. 250-02349/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi-
ficació	de	la	Llei	2/2004,	de	millora	de	
barris,	àrees	urbanes	i	viles	que	reque-
reixen	una	atenció	especial
Tram. 250-02354/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’equipa-
ració	de	les	persones	amb	discapacitat	
intel·lectual	sense	autonomia	personal	
amb	les	persones	amb	discapacitat	físi-
ca	per	a	l’obtenció	de	la	targeta	blanca	
de	transport	especial	a	Barcelona
Tram. 250-02352/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2009 al 04.11.2009).

Finiment del termini: 05.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	la	decisió	del	Departament	de	Polí-
tica	Territorial	i	Obres	Públiques	d’ex-
cloure	el	projecte	d’intervenció	integral	
dels	barris	de	la	Vinya,	Can	Clos	i	Plus	
Ultra,	de	Barcelona,	de	les	actuacions	
subvencionables
Tram. 250-02353/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	els	plans	
d’estímul	per	a	l’adquisició	de	vehicles
Tram. 250-02356/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 61099 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí-
guez i Serra, diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta 
la següent Proposta de resolució per tal de ser subs-
tanciada a la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme: 

Exposició de motius

Tot i les reticències inicials mostrades tant pel Govern 
d’Espanya com pel Govern de la Generalitat sobre 
l’atorgament d’ajuts pe l’adquisició d’automòbils, la 
implantació del Pla 200E, i després del Pla Autocat, 
han significat un important estímul a la demanda d’au-
tomòbils, la qual cosa ha permès reduir els efectes de 
la crisis sobre el sector de l’automoció, i també sobre la 
indústria auxiliar.

A començaments d’octubre, 26.000 catalans s’havien 
acollit al Pla 200E, i altres 4.000 al Pla Autocat, el que 
en conjunt va significar que el setembre de 2009 es ma-
triculessin un 16,6% més de vehicles que el setembre 
del 2008.

No obstant això, el Govern d’Espanya també a ini-
cis d’octubre va anunciar l’esgotament del programa 
2000E, la qual cosa ha tingut efectes diversos.

En primer lloc, sobta la imprecisió sobre si s’ha esgotat 
o no la quota catalana del programa, però en qualsevol 
cas, el que va provocar tant l’anunci com la imprecisió, 
és una nova contractació de la demanda.

Tanmateix, els dubtes sorgeixen entre els concessiona-
ris, que desconeixen si els compromisos adquirits es 
podran materialitzar o no, és a dir, si rebran o no els 
ajuts de l’Estat i de la Generalitat compromesos amb 
els seus clients.

També la Federació Catalana de venedors de vehicles 
a Motor (FECAVEM) ha demanat una prolongació del 
pla 2000E.

Mentrestant, la existència del Pla Autocat, passa inad-
vertit per a la majoria de consumidors.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta	de	resolució	sobre	la	licitació	
de	les	obres	d’execució	del	projecte	de	
prolongació	del	tram	de	la	línia	2	del	me-
tro	entre	Poble	Sec	i	Parc	Logístic
Tram. 250-02355/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 60980 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu adjunt, Santi Rodríguez i Serra, di-
putat, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra presenta la següent 
Proposta de resolució per tal de ser substanciada a la 
Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat ha decidit ajornar la conne-
xió de la línia 2 de metro de Barcelona amb la línia 9. 
D’aquesta manera s’endarrereix la connexió del centre 
de Barcelona amb l’aeroport del Prat en metro.

El projecte preveia la prolongació de 5,2 quilòmetres de 
la línia 2 entre Sant Antoni, fins el nou recinte firal i el 
Parc Logístic, per continuar des d’aquest punt a través 
de la L9 fins a l’aeroport.

El projecte, a més de connectar el centre de Barcelona 
amb l’Aeroport, tenia que donar resposta a una vella 
aspiració de l’Ajuntament de Barcelona i de tota la ciu-
tadania, que s’arrossega des d’abans de la celebració 
dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Aquesta vella 
aspiració és la de portar el metro a la muntanya olím-
pica de Montjuïc.

Tot i que el projecte es troba redactat des de finals de 
l’any 2008, el Govern encara no ha licitat l’execució de 
les obres per falta de diners i perquè es prioritzen altres 
despeses que no la construcció d’aquest tram.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a licitar en el termini màxim de quatre mesos les 
obres d’execució del projecte de prolongació del tram 
de la línia 2 del metro entre les estacions de Poble Sec 
i Parc Logístic a Barcelona (Barcelonès).

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra



26 d’octubre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 555

66

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

cada vegada més freqüent arribar a la conclusió de què 
s’ha realitzat un creixent abús en la contractació externa 
de treballs que, per altra banda, poden ser realitzats per-
fectament pels propis recursos humans de que disposa 
l’Administració de la Generalitat.

En aquest context ha provocat una gran inquietud en la 
ciutadania el fet que molts d’aquests informes, treballs 
i estudis s’encarreguessin a persones, físiques o jurídi-
ques, vinculades per raons de familiaritat o d’amistat 
manifesta amb persones que ocupen o han ocupat alts 
càrrecs al Govern de la Generalitat o que estan o han 
estat políticament adscrits als partits polítics i organit-
zacions que donen suport al propi Govern de la Genera-
litat. És a dir, que no tan sols resulta excessiu evidenciar 
la manca d’utilitat de molts d’aquests encàrrecs, si no 
que a més a més resulta compromès evidenciar que els 
beneficiaris de molts d’aquests encàrrecs estan vinculats 
a persones que ocupen o han ocupat càrrecs de relle-
vància política i institucional en el sí de l’aparell polític 
i administratiu de la Generalitat.

Un cop el Govern, a través del Conseller d’Economia 
i Finances, ha presentat l’auditoria sobre els estudis i 
treballs tècnics encarregats pel Govern l’any 2007, s’ha 
posat de manifest tot l’àmbit limitat de la mateixa la 
inutilitat d’alguns informes, que molts podien haver 
estat realitzats per personal propi de l’administració o 
que el preu pagat no es corresponia amb el contingut i 
la feina feta.

El propi Conseller d’Economia i l’Interventor General 
de la Generalitat, en la seva compareixença parlamentà-
ria per explicar els resultats de l’auditoria van reconèixer 
la necessitat d’adoptar mesures correctores. Entre les 
mesures correctores proposades, les quals havien estat 
rebutjades anteriorment per la majoria governamental, 
el Conseller d’Economia i Finances i l’interventor ge-
neral van destacar la creació d’un registre en que hauria 
de constar almenys l’òrgan o la unitat que encarreguen, 
el nom de l’adjudicatari, el títol de l’estudi, l’informe i 
una breu descripció, funcionant amb mitjans telemàtics 
d’una manera similar a com s’informen en el registre 
de contractes, a través del sistema de gestió electrònica 
d’expedients de contractació, els contractes. Aquest re-
gistre hauria d’incorporar també els contractes de me-
nor quantia que actualment no requereixen registre en 
el registre públic de contractes.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a crear un registre públic amb seu al Parlament 
de Catalunya on es registrin els estudis i dictàmens en-
carregats pel Govern, sense limitació de quantia, on 
hi haurà de constar almenys l’òrgan o la unitat que en-
carreguen, el nom de l’adjudicatari, el títol de l’estudi, 
l’informe i una breu descripció.

Palau del Parlament de Catalunya, 14 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Demanar al Govern de l’Estat major concreció per 
tal de conèixer a temps si la quota catalana d’ajuts a 
l’adquisició de vehicles s’ha esgotat, o quin marge queda 
en cada moment.

2. Demanen al Govern de l’Estat, la prolongació del 
Pla 2000E, amb l’objectiu de mantenir l’estímul sobre 
la demanda de vehicles.

3. Fer un esforç de comunicació per tal de donar a co-
nèixer els avantatges del Pla Autocat, per a la substitu-
ció de vehicles, ja siguin cotxes, furgonetes, camions 
lleugers, motos o ciclomotors.

4. Habilitar una partida en el pressupost de l’any 2010 
de la Generalitat de Catalunya, per poder continuar apli-
cant el programa Autocat, almenys durant els primers 
sis mesos de l’any 2010.

Palau del Parlament de Catalunya, 14 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	registre	públic	amb	seu	al	Parla-
ment	dels	estudis	i	els	dictàmens	en-
carregats	pel	Govern
Tram. 250-02357/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 61122 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
del Partit Popular de Catalunya Josep Llobet Navarro, 
Portaveu Adjunt del Grup del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb allò que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
proposta de resolució per què sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals: 

Exposició de motius

És una pràctica habitual que el Govern de la Generalitat 
i els departaments en què s’organitza l’Administració 
encarreguin a terceres persones, físiques o jurídiques, 
la realització d’informes, estudis, treballs i estadísti-
ques que serveixen en la majoria dels casos per ajudar 
a l’executiu a prendre determinades decisions, impulsar 
l’activitat legislativa o sondejar l’estat del cos social.

Malgrat l’encert en termes d’oportunitat i conveniència 
que puguin tenir bona part dels estudis que encarrega 
l’Administració de la Generalitat, la realitat es que és 
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treballs tècnics encarregats pel Govern l’any 2007, s’ha 
posat de manifest tot l’àmbit limitat de la mateixa la 
inutilitat d’alguns informes, que molts podien haver 
estat realitzats per personal propi de l’administració o 
que el preu pagat no es corresponia amb el contingut i 
la feina feta.

El propi Conseller d’Economia i l’Interventor General 
de la Generalitat, en la seva compareixença parlamentà-
ria per explicar els resultats de l’auditoria van reconèixer 
la necessitat d’adoptar mesures correctores. Entre les 
mesures correctores proposades, les quals havien estat 
rebutjades anteriorment per la majoria governamental, el 
Conseller d’Economia i Finances i l’interventor general 
van destacar la necessitat d’una major concreció de les 
aplicacions pressupostàries del pressupost ja que la par-
tida actual denominada «estudis i treballs tècnics» és un 
calaix de sastre en que tenen cabuda tant els informes 
tècnics preceptius en expedients administratius d’obra 
pública i informes i dictàmens de diversos tipus.

Al mateix temps, la situació viscuda darrerament posa 
de relleu la necessitat d’establir mesures complementà-
ries al règim vigent d’incompatibilitats que garanteixin 
la no vinculació de les persones que realitzen els infor-
mes amb la Generalitat o les persones, càrrecs o unitats 
que han sol·licitat la realització del treball.

Les recomanacions que es desprenen de l’auditoria i que 
van ser exposades tant pel Conseller d’Economia i Fi-
nances com per l’Interventor General de la Generalitat 
requereixen la seva aplicació immediata per tal que si-
guin vigents a partir del proper exercici pressupostari.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Establir mesures complementàries al règim vigent 
d’incompatibilitats que garanteixin la no vinculació de 
les persones que realitzen els informes amb la Genera-
litat o les persones, càrrecs o unitats que han sol·licitat 
la realització del treball.

2. Modificar, pels propers pressupostos de la Generalitat 
les aplicacions pressupostàries que responen al concepte 
d’estudis i treballs tècnics, de manera que puguin dife-
renciar-se els estudis i dictàmens dels informes i treballs 
tècnics preceptius pels tràmits de l’obra pública.

Palau del Parlament de Catalunya, 15 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	el	règim	
d’incompatibilitats	en	l’elaboració	d’in-
formes	per	al	Govern	i	les	imputacions	
pressupostàries	dels	estudis	i	els	tre-
balls	tècnics
Tram. 250-02358/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 61123 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
del Partit Popular de Catalunya Josep Llobet Navarro, 
Portaveu Adjunt del Grup del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb allò que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
proposta de resolució per què sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals: 

Exposició de motius

És una pràctica habitual que el Govern de la Generalitat 
i els departaments en què s’organitza l’Administració 
encarreguin a terceres persones, físiques o jurídiques, 
la realització d’informes, estudis, treballs i estadísti-
ques que serveixen en la majoria dels casos per ajudar 
a l’executiu a prendre determinades decisions, impulsar 
l’activitat legislativa o sondejar l’estat del cos social.

Malgrat l’encert en termes d’oportunitat i conveniència 
que puguin tenir bona part dels estudis que encarrega 
l’Administració de la Generalitat, la realitat es que és 
cada vegada més freqüent arribar a la conclusió de què 
s’ha realitzat un creixent abús en la contractació externa 
de treballs que, per altra banda, poden ser realitzats per-
fectament pels propis recursos humans de que disposa 
l’Administració de la Generalitat.

En aquest context ha provocat una gran inquietud en la 
ciutadania el fet que molts d’aquests informes, treballs 
i estudis s’encarreguessin a persones, físiques o jurídi-
ques, vinculades per raons de familiaritat o d’amistat 
manifesta amb persones que ocupen o han ocupat alts 
càrrecs al Govern de la Generalitat o que estan o han 
estat políticament adscrits als partits polítics i organit-
zacions que donen suport al propi Govern de la Genera-
litat. És a dir, que no tan sols resulta excessiu evidenciar 
la manca d’utilitat de molts d’aquests encàrrecs, si no 
que a més a més resulta compromès evidenciar que els 
beneficiaris de molts d’aquests encàrrecs estan vinculats 
a persones que ocupen o han ocupat càrrecs de relle-
vància política i institucional en el sí de l’aparell polític 
i administratiu de la Generalitat.

Un cop el Govern, a través del Conseller d’Economia 
i Finances, ha presentat l’auditoria sobre els estudis i 
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inutilitat d’alguns informes, que molts podien haver 
estat realitzats per personal propi de l’administració o 
que el preu pagat no es corresponia amb el contingut i 
la feina feta.

El propi Conseller d’Economia i l’Interventor Gene-
ral de la Generalitat, en la seva compareixença parla-
mentària per explicar els resultats de l’auditoria van 
reconèixer la necessitat d’adoptar mesures correctores. 
Entre les mesures correctores proposades pel Conseller 
d’Economia i Finances i l’interventor general destaca la 
creació d’una comissió que fes un seguiment sobre els 
informes que s’encarreguen, sobre si es poden fer amb 
mitjans propis o corporatius de la Generalitat i la seva 
qualitat. Tot i que la creació d’una comissió assessora 
que fes un seguiment sobre la utilitat, la qualitat i la 
necessitat de contractar mitjans externs va ser també 
rebutjada recentment per la majoria governamental del 
tripartit, ara l’auditoria encarregada pel propi Govern 
la recomana.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a crear una comissió assessora d’estudis i dictà-
mens encarregats pel Govern amb les funcions d’emetre 
informe i assessorar als òrgans i organismes dependents 
de l’Administració de la Generalitat sobre la oportunitat 
i conveniència de l’encàrrec d’estudis, informes i tre-
balls tècnics a persones, físiques o jurídiques externes 
a la pròpia Administració, per tal que sempre que sigui 
possible aquests siguin realitzats amb mitjans propis 
de la Generalitat.

Palau del Parlament de Catalunya, 15 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre-
ment	de	la	freqüència	de	pas	de	la	línia	
d’autobús	entre	Vilafranca	del	Penedès	
i	Barcelona
Tram. 250-02360/08

Presentació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61131 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu adjunt, Santi Rodríguez i Serra, di-
putat, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra presenta la següent 

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	comissió	assessora	dels	estudis	i	
els	dictàmens	encarregats	pel	Govern
Tram. 250-02359/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 61124 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
del Partit Popular de Catalunya Josep Llobet Navarro, 
Portaveu Adjunt del Grup del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb allò que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
proposta de resolució per què sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals: 

Exposició de motius

És una pràctica habitual que el Govern de la Generalitat 
i els departaments en què s’organitza l’Administració 
encarreguin a terceres persones, físiques o jurídiques, 
la realització d’informes, estudis, treballs i estadísti-
ques que serveixen en la majoria dels casos per ajudar 
a l’executiu a prendre determinades decisions, impulsar 
l’activitat legislativa o sondejar l’estat del cos social.

Malgrat l’encert en termes d’oportunitat i conveniència 
que puguin tenir bona part dels estudis que encarrega 
l’Administració de la Generalitat, la realitat es que és 
cada vegada més freqüent arribar a la conclusió de què 
s’ha realitzat un creixent abús en la contractació externa 
de treballs que, per altra banda, poden ser realitzats per-
fectament pels propis recursos humans de que disposa 
l’Administració de la Generalitat.

En aquest context ha provocat una gran inquietud en la 
ciutadania el fet que molts d’aquests informes, treballs 
i estudis s’encarreguessin a persones, físiques o jurídi-
ques, vinculades per raons de familiaritat o d’amistat 
manifesta amb persones que ocupen o han ocupat alts 
càrrecs al Govern de la Generalitat o que estan o han 
estat políticament adscrits als partits polítics i organit-
zacions que donen suport al propi Govern de la Genera-
litat. És a dir, que no tan sols resulta excessiu evidenciar 
la manca d’utilitat de molts d’aquests encàrrecs, si no 
que a més a més resulta compromès evidenciar que els 
beneficiaris de molts d’aquests encàrrecs estan vinculats 
a persones que ocupen o han ocupat càrrecs de relle-
vància política i institucional en el sí de l’aparell polític 
i administratiu de la Generalitat.

Un cop el Govern, a través del Conseller d’Economia 
i Finances, ha presentat l’auditoria sobre els estudis i 
treballs tècnics encarregats pel Govern l’any 2007, s’ha 
posat de manifest tot l’àmbit limitat de la mateixa la 
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audiovisual català per tal que sigui aprovat en el Ple 
del Parlament.

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP Esquerra; Dolors Camats 
i Luís, portaveu GP ICV-EUiA

Primer Mandat marc del sistema públic audiovi-
sual català

Índex

Preàmbul

Capítol I: objecte i vigència

Capítol II: objectius de servei públic

Capítol III: el finançament dels mitjans públics

Capítol IV: el contracte programa

Capítol V: el Llibre d’estil

Preàmbul

El primer Mandat marc del sistema públic audiovisual 
català s’inscriu en una reforma profunda de la legislació 
dels prestadors públics de servei audiovisual a Catalu-
nya impulsada pel Parlament.

Aquesta reforma remarca el compromís dels mitjans 
públics amb els objectius de qualitat democràtica i de-
fensa del pluralisme; de promoció de la llengua catalana 
i l’aranès; de civisme, cultura i educació; de professio-
nalitat, independència i responsabilitat professional; de 
motor industrial del sector i de promoció de les noves 
tecnologies.

L’encesa digital està apunt de ser completada arreu 
del territori de Catalunya, cosa que permetrà estar en 
condicions de fer efectiva l’apagada analògica definiti-
va prevista pel 3 d’abril de 2010. Els operadors, espe-
cialment els públics, han estat un agent important en 
aquest procés de transició, motiu pel qual el Parlament 
de Catalunya encarrega als operadors públics la tasca 
de liderar el procés de trànsit a la televisió digital i de 
mantenir informada la ciutadania d’aquest procés.

Un dels principis generals que han guiat la redacció 
d’aquest Mandat marc és la necessitat d’establir un marc 
de relacions internes coherents i sinèrgiques entre els 
diversos mitjans audiovisuals públics catalans, de ma-
nera que no existeixi un règim de concurrència entre 
ells i que no es forci una competència deslleial amb la 
indústria privada. Cal establir que cada servei audiovi-
sual compleixi una funció diferenciada i complemen-
tària a la dels altres serveis, per evitar programacions 
públiques redundants.

Capítol I: objecte i vigència

El Mandat marc del sistema públic audiovisual català 
és el document legal aprovat pel Parlament de Catalu-
nya que estableix les línies bàsiques que han d’inspirar 

Proposta de resolució per tal de ser substanciada a la 
Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

La línia d’autobús entre Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès) i Barcelona és un servei que venia prestant fins 
ara l’empresa Hispano-Igualadina i ara presta l’empresa 
Monbús.

Recentment, la companyia va suprimir l’autobús que 
tenia sortida de l’estació de Vilafranca del Penedès a 
les 7.10 hores del matí. Això ha generat que cada dia es 
produeixin llargues cues que donen la volta a l’estació.

El servei cap a Barcelona surt cada vint minuts des de 
les 6.40 del matí, però ja aquest primer servei s’omple 
molt ràpidament i hi ha passatgers que es queden sense 
plaça hi han d’esperar al de les 7.00 hores.

En aquesta primera franja horària del matí que va de 
les sis a les deu del matí el servei és manifestament 
insuficient, especialment al voltant de les set del matí 
que és el que permet als usuaris arribar a Barcelona a 
les vuit del matí.

Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar a l’empresa concessionària de la 
línia d’autobús que uneix Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès) i Barcelona (Barcelonès) que incrementi el 
servei i el nombre d’expedicions en la franja horària que 
va de les sis a les deu del matí.

Palau del Parlament de Catalunya, 15 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	d’aprovació	del	
Mandat	marc	del	sistema	públic	audio-
visual
Tram. 250-02393/08

Presentació
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb el 
que preveu l’article 145 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució per la qual 
presenten el Primer mandat marc del sistema públic 
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Promoció de la integració de les persones nouvin-
gudes2

Afavorir el coneixement i facilitar la relació i la mútua 
comprensió amb les persones nouvingudes és una obli-
gació dels mitjans públics. En aquest sentit, han d’oferir 
una informació i unes representacions respectuoses i 
acurades sobre la diversitat existent al país, reflectir-la 
en la seva programació i, alhora, treballar per la cohesió 
de la societat catalana.

Igualment, han de proporcionar els material i referèn-
cies que permetin la participació de qualsevol individu 
en la construcció col·lectiva de la cultura catalana i la 
configuració de la seva específica perspectiva sobre el 
món.

Potenciar la indústria audiovisual3

Els operadors públics han d’aprofitar i potenciar el teixit 
industrial existent en les seves àrees d’influència. Cal 
augmentar el pes del sector de la producció i distribució 
de productes audiovisuals a Catalunya. I són els mitjans 
de comunicació públics els que han de vetllar per po-
tenciar-lo. Han de fer-ho a partir de criteris de qualitat 
industrial, de professionalitat i creativitat, i considerant 
la radicació territorial per reconèixer l’esforç de l’em-
presariat del sector a tot Catalunya.

És indispensable la transparència, publicitat i concur-
rència en la contractació i serveis al sector privat

Promoció de la llengua catalana i aranès4

En un espai audiovisual obert, la llengua pròpia dels 
mitjans públics audiovisuals de Catalunya és el català. 
Han d’utilitzar-lo normalment i preferentment, i han 
d’esdevenir vehicles vertebradors de l’Espai Català de 
Comunicació.

Els mitjans públics han de donar especial atenció i di-
fusió a aquells productes audiovisuals realitzats en la 
seva versió original en llengua catalana.

Igualment, els mitjans de comunicació públics, han de 
promoure l’ús de la llengua aranesa si tenen cobertura 
al territori en el qual es parla aquesta llengua, en col-
laboració amb el Conselh Generau d’Aran.

Promoció de les noves tecnologies5

Al llarg de l’aplicació del primer Mandat marc, el siste-
ma audiovisual públic català ha de fer front a diverses 
transformacions tecnològiques, entre elles el trànsit a la 
Televisió Digital Terrestre (TDT), i als canvis d’hàbits 
en el consum de comunicació, sobretot en les genera-
cions joves. Alhora, la fragmentació de les audiències, 
derivada d’una major oferta de canals, tindrà un im-

2.  Aquest objectiu general es desprèn de la lletra g i l de l’article 26.3 i 
de l’article 32.1 de la Llei 22/2005 de la comunicació audiovisual.

3.  Aquest objectiu general es desprèn de la lletra k i n de l’article 26.3 
i de l’article 32.1 de la Llei 22/2005 de la comunicació audiovisual.

4.  Aquest objectiu general es deriva de la lletra f de l’article 23.6 i 
l’article 32.1 de la Llei 22/2005 de la comunicació audiovisual, els 
articles 6.1 i 6.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 25 de 
la Llei 1/1998 de política lingüística.

5.  Aquest objectiu general es desprèn de la lletra p de l’article 26.3 i els 
articles 32.1 i 27 de la Llei 22/2005 de la comunicació audiovisual.

l’acció del sistema públic audiovisual català. Emana de 
la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell Audiovisual 
de Catalunya, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de 
la comunicació audiovisual de Catalunya i, pel que fa 
al cas específic de la CCMA, de la Llei 11/2007, d’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.

El Mandat marc té una vigència de sis anys a partir 
de la data de la seva aprovació. Una vegada conclòs 
aquest termini, es considerarà prorrogat fins que la cà-
mera n’aprovi un de nou. El seu contingut s’ha de de-
senvolupar en el corresponents contractes programa que 
cadascun dels prestadors públics de servei audiovisual 
han de signar amb l’administració o administracions 
de referència.

Capítol II: Objectius generals de servei públic 
audiovisual

En el marc del ple respecte a les lleis que regulen i 
afecten els mitjans de comunicació audiovisual, els ob-
jectius de servei públic establerts pel present Mandat 
marc són: 

Qualitat informativa i defensa del pluralisme

La promoció de l’espai públic entès en un sentit ampli és 
una missió fonamental dels mitjans públics. Com també 
ho és la garantia d’accés universal a la informació i el 
coneixement i la realització efectiva del dret ciutadà a 
la llibertat d’informació. Per tant, els mitjans públics 
han d’oferir una informació àmplia, veraç, contrastada, 
imparcial, rigorosa, territorialment equilibrada i precisa 
sobre les qüestions d’actualitat que afecten la comunitat 
a la qual s’adrecen, desenvolupant la seva actuació amb 
respecte als drets dels usuaris. Aquesta informació i 
anàlisi ha de ser plural; ha de garantir l’accés dels grups 
socials, polítics, culturals i associatius representatius.

La igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i 
l’ús d’un llenguatge no sexista és també una exigència i 
un valor a promocionar des dels mitjans de comunicació 
públics.

Aquests criteris editorials hauran de ser extensament 
definits en el respectiu Llibre d’Estil de cada presta-
dor.

Cultura i educació1

Els prestadors públics de servei audiovisual han de re-
servar espais destacats de les seves programacions i dels 
seus serveis on-line a la difusió de continguts culturals 
de qualitat i a la difusió del coneixement i del saber 
en un sentit més ampli. Han de contribuir a eixamplar 
l’accessibilitat en aquests àmbits i fer que els productes 
culturals arribin a uns públics més amplis propiciant 
la participació de la ciutadania i la democratització de 
la cultura.

1.  Aquest objectiu general es desprèn de la lletra l i n de l’article 26.3 
i de l’article 32.1 de la Llei 22/2005 de la comunicació audiovisual i la 
Declaració universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural del 2 
de novembre de 2001.
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Capítol IV: Contracte programa

El Contracte programa és el document que ha de sig-
nar el prestador públic de servei audiovisual amb l’ad-
ministració o administracions corresponents. A través 
d’aquest document es garanteix i es comprova l’ús 
adequat de les aportacions de fons públics, de manera 
transparent i proporcionada amb les missions de servei 
públic encomanades pel Mandat marc. Abans de ser 
aprovada, la proposta de Contracte programa s’ha de 
sotmetre a informació pública i el Consell Audiovisual 
de Catalunya n’ha d’emetre un informe preceptiu.

En el contracte programa s’ha d’indicar la quantitat que 
aporta cada exercici l’administració pública al prestador 
del servei i ha de contenir els indicadors que permetin 
avaluar l’impacte de les aportacions que es destinin a 
cada servei de televisió, ràdio i on-line.

Capítol V: Llibre d’estil 

En el període de sis anys d’aquest Mandat marc els 
prestadors han d’elaborar el seu llibre d’estil que regirà 
la pràctica professional dels seus treballadors. El llibre 
d’estil és el codi intern dels treballadors i col·laboradors 
del prestador de servei audiovisual que dóna coherència 
i unifica les seves fórmules expressives amb l’objectiu 
de dotar la programació i altres serveis d’una imatge 
pròpia, original i coherent.

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediments	relatius	a	l’Informe	de	
fiscalització	3/2009,	referent	a	l’impost	
de	successions	i	donacions,	correspo-
nent	al	2007	i	a	l’Informe	de	fiscalització	
6/2009,	referent	a	l’Autoritat	del	Trans-
port	Metropolità,	corresponent	al	2005
Tram. 256-00049/08, 256-00051/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 22.10.2009

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
de la Cambra, presenta la proposta de resolució subse-
güent al debat dels procediments relatius a l’Informe de 
fiscalització 3/2009, referent a l’impost de successions 
i donacions, corresponent al 2007 (256-00049/08) i 
l’Informe de fiscalització 6/2009, referent a l’Autoritat 
del Transport Metropolità, corresponent al 2005 (256-
00051/08).

pacte evident en la lògica del mercat publicitari i en la 
concepció dels continguts.

En aquest sentit, els mitjans públics han de promoure 
l’accés universal a l’oferta de canals de TDT mitjançant 
les tecnologies a l’abast i liderar el procés complet de 
la migració digital.

Igualment, els operadors públics han de ser els cap-
davanters en la revolució que implica la digitalització 
desenvolupant eines i continguts d’acord amb els con-
ceptes d’interoperabilitat, mobilitat i multiplataforma.

Universalitat 

S’ha treballar a favor de la universalitat en l’accés a les 
prestacions del servei públic audiovisual. Els mitjans de 
comunicació públics han de ser motors en l’aplicació i 
desenvolupament d’instruments tecnològics que facin 
possible l’accés de les persones amb discapacitat als 
continguts emesos.

L’atenció especial a la infància i a la joventut ha de ser 
un objectiu prioritari dels mitjans públics audiovisuals, 
contemplant les noves plataformes de d’accés als con-
tinguts audiovisuals i fent ús dels recursos tecnològics 
disponibles per a garantir el deure de protecció de la 
infància i la joventut.

Professionalitat, independència i responsabilitat

Els mitjans públics ha de vetllar per garantir les millors 
condicions d’independència i de professionalitat dels pe-
riodistes i dels altres col·lectius que hi treballen. Alhora 
cal establir els mecanismes pels quals aquests profes-
sionals assumeixen i avaluen la responsabilitat social 
contreta en el desenvolupament de la seva activitat.

Capítol III: El finançament

Els mitjans audiovisuals públics poden tenir un sistema 
de finançament mixt pel qual perceben fons de l’admi-
nistració corresponent i també poden obtenir ingres-
sos a través de la contractació publicitària i la venda 
de serveis, en les condicions que estableix la llei de 
l’audiovisual. Alhora, tenen l’obligació de gestionar en 
base als principis d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat 
econòmica.

L’aportació de l’administració ha d’anar destinada a 
assegurar el compliment de les obligacions d’aquests 
mitjans en virtut de la seva missió de servei públic.

El Contracte programa ha de reflectir el destí dels fons 
públics aportats per l’administració corresponent, és 
a dir, quines activitats i projectes reben suport i qui-
nes obligacions de servei públic s’exigeixen a canvi de 
l’aportació de fons. També ha de reflectir amb precisió 
les restriccions que s’imposen en l’accés al mercat pu-
blicitari.

Les tarifes publicitàries dels mitjans públics s’han d’ade-
quar als preus del mercat i no poden, en cap cas, afectar 
la lliure competència. Igualment, en la compra i venda 
de drets d’explotació, els prestadors públics s’atindran 
als preus del mercat.
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prenien de l’informe de fiscalització 25/2008, referit a 
l’exercici 2004.

Palau del Parlament de Catalunya, 21 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, M. Ángeles Olano i 
García, Josep Enric Millo i Rocher

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 3/2009, referent a l’impost de 
successions i donacions, corresponent al 2007 (Tram. 
256-00049/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 3/2009, referent a l’impost de successions i do-
nacions, corresponent al 2007 (Tram. 256-00049/08), 
el contingut del qual posa de manifest una quantitat 
d’irregularitats significatives en la gestió d’aquest im-
post, en especial pel que fa a l’endarreriment de la tra-
mitació dels expedients que comporten un risc elevat 
de prescripció.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 6/2009, referent a l’Autoritat 
del Transport Metropolità, corresponent al 2005 (Tram. 
256-00051/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 6/2009, referent a l’Autoritat del Transport Metro-
polità, corresponent al 2005 (Tram. 256-00051/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

Aprova l’Informe de fiscalització 3/2009, referent a l’im-
post de successions i donacions, corresponent al 2007 
(núm. tram. 256-00049/08) i l’Informe de fiscalització 
6/2009, referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, 
corresponent al 2005 (núm. tram. 256-00051/08).

Insta al Govern de Catalunya a seguir les recomanaci-
ons de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 21 d’octubre 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Dolors Camats i Luis, 
portaveu ICV-EuiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, M. Àngels 
Olano i Garcia i Josep Enric Millo i Rocher, diputats, 
fent ús del que es preveu a l’article 164 del Reglament de 
la Cambra, presenta les següents Propostes de Resolució 
subsegüents al procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 3/2009, referent a l’Impost sobre successions i 
donacions, corresponent al 2007 (256-00049/08)

Propostes de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 3/2009, referent a l’Impost sobre successions i 
donacions, corresponent al 2007 i assumeix les seves 
conclusions i recomanacions.

Palau del Parlament de Catalunya, 21 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, M. Ángeles Olano i 
García, Josep Enric Millo i Rocher

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, M. Àngels 
Olano i Garcia i Josep Enric Millo i Rocher, diputats, 
fent ús del que es preveu a l’article 164 del Reglament 
de la Cambra, presenta les següents Propostes de Reso-
lució subsegüents al procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 6/2009, referent a l’Autoritat del Transport 
Metropolità, corresponent al 2005 (256-00051/08)

Propostes de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 6/2009, referent a l’Autoritat del Transport 
Metropolità, corresponent al 2005 i assumeix les seves 
conclusions i recomanacions.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que atesa la seva participació en els òrgans 
de Govern de l’Autoritat del Transport Metropolità faci 
complir les recomanacions d’aquest informe i les re-
comanacions encara pendents de resoldre que es des-
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	universi-
tats	i	recerca
Tram. 300-00236/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61560 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.10.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern en matèria d’uni-
versitats i recerca?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’evolució	
dels	expedients	de	regulació	d’ocupació	
en	el	sector	de	l’automoció
Tram. 300-00237/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61561 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.10.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern en matèria d’indús-
tria, en especial pel que al sector de l’automoció?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	crisi	
econòmica	i	l’augment	de	la	desocu-
pació
Tram. 300-00234/08

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61480 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.10.2009

A la Mesa del Parlament

Enric Millo i Rocher, Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb 
el que disposa l’article 138 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent interpel·lació al Govern per tal que 
sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar els 
propers dies 28 i 29 d’octubre d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
pel que fa a l’actual crisi econòmica i l’augment de l’atur 
a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2009

Josep Enric Millo i Rocher

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	desple-
gament	i	l’aplicació	de	la	Llei	12/2009,	
d’educació
Tram. 300-00235/08

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 61523 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.10.2009

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la se-
güent interpel·lació, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 138 del Reglament del Parlament de Catalunya.

– Quin és el capteniment del Govern sobre el desplega-
ment i l’aplicació de la Llei d’educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2009

Anna Simó i Castelló
Portaveu Grup Parlamentari d’Esquerra
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	446/VIII,	sobre	el	desenvolupament	
de	les	estratègies	de	coordinació	per	a	
prevenir	l’addicció	als	jocs	digitals	d’in-
fants	i	adolescents
Tram. 290-00391/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 61246 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient:  290-00391/08

Sobre:  Control de compliment de la Resolució 446/
VIII, sobre el desenvolupament de les estratègies de 
coordinació per a prevenir l’addicció als jocs digitals 
d’infants i adolescents

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 446/VIII, sobre el desenvo-
lupament de les estratègies de coordinació per a pre-
venir l’addicció als jocs digitals d’infants i adolescents 
(núm. tram. 290-00391/08), us informo del següent: 

Amb data 4 d’octubre de 2007 es va signar un Acord 
Marc de Col·laboració entre el Departament de Salut 
i el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació amb la finalitat de desenvolupar iniciatives 
conjuntes en matèria de Joc Responsable, que inclou 
accions de prevenció, atenció i sensibilització de les 
addiccions al joc.

L’objecte d’aquest acord inclou: 

–Informació als consumidors sobre el joc responsable 
i el joc problemàtic: informació i assessorament tele-
fònic a través de Sanitat Respon, pàgina web, tríptic 
informatiu. 

– Promoció del joc responsable

– Mesures per reduir la incidència del joc problemàtic

– Programes d’ajuda per a jugadors amb problemàtica 
de joc

– Constituir un grup de treball interdepartamental entre 
Salut, Interior, incloent-hi representants de la indústria 
del joc i experts en el camp del joc problemàtic 

L’any 2007 la Direcció General del Joc i d’Espectacles 
(DGJE) va iniciar el Programa de Joc Responsable, el 

4. INFORMACIó

4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició	del	Ple	del	Parlament
Tram. 396-00001/08

Renúncia de la condició de diputada

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 
d’octubre de 2009, d’acord amb l’article 17.a) del Regla-
ment, ha pres nota de la renúncia a la seva condició de 
diputada al Parlament de Catalunya, de la Sra. Montser-
rat Nebrera González, del G. P. Popular de Catalunya, 
amb efectes des del dia 21 d’octubre de 2009.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2009

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la 
secció 4.67.
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continguts sobre joc responsable en diversos tallers so-
bre consum adreçats als escolars que ofereix l’Agència. 
Per aquest motiu, el passat 21 de setembre, un tècnic 
de la DGJE va realitzar una sessió de formació entre el 
professorat d’aquesta escola sobre el Joc Responsable i 
els va lliurar material divers sobre aquesta temàtica.

– Internet Segura. La DGJE ha realitzat una proposta 
per introduir continguts sobre el joc online en el projecte 
«Internet Segura» impulsat pels Mossos d’Esquadra, el 
qual es desenvolupa en els centre educatius catalans.

– Tríptic adreçat al jovent. A més de les actuacions que 
s’acaben de citar, cal dir que actualment s’està treballant 
amb l’Agència Catalana de la Joventut en l’elaboració 
d’un tríptic específic per al jovent sobre joc responsable, 
en el qual prendrà especial rellevància la qüestió dels 
jocs digitals i d’Internet.

Així mateix, cal esmentar que la DGJE ha col·laborat i 
té contactes freqüents amb la Plataforma Mediterrània 
per a l’Estudi del Joc Responsable i, concretament, amb 
el seu coordinador, Francesc Perendreu, el qual és, a la 
vegada, el president d’ACENCAS (Associació Centre 
Català d’Addiccions Socials). Entre altres accions, la 
DGJE ha col·laborat econòmicament en l’organització 
del segon i tercer congrés de la Plataforma, a més de 
participar-hi amb diverses ponències i intervencions. 
Així mateix, en línia amb la voluntat de continuar col-
laborant amb les entitats socials, la DGJE properament 
participarà en una taula rodona promoguda per ACEN-
CAS, que tracta precisament de les addiccions infantils 
i juvenils als jocs digitals, Internet i els videojocs.

Des del Departament de Salut s’ha prioritzat el des-
plegament del Pla de Reordenació de l’atenció al joc 
patològic i altres socioaddiccions. Les accions que s’han 
dut a terme són: 

– Estudi epidemiològic sobre la prevalença del joc pa-
tològic a Catalunya.

– Tríptic informatiu adreçat al ciutadà

– Línia telefònica d’informació i orientació a l’usuari 
Sanitat Respon

– Programa de prevenció i detecció de joc patològic en 
els centres d’atenció primària de salut. S’ha dut a terme 
una experiència pilot en els centres d’atenció primària 
de la ciutat de Mataró. 

– Programa de prevenció de joc patològic i altres soci-
oaddicions adreçats a la població adolescent: Traducció 
i adaptació a Catalunya dels materials utilitzats per la 
MC Guill University de Montreal. Els objectius d’aquest 
programa són: 

• Augmentar el coneixement sobre els jocs d’atzar i els 
seus risc

• Identificar i reforçar els factors de protecció.

• Promoure canvis en les conductes inadequades sobre 
els jocs d’atzar 

– Desenvolupament de serveis especialitzats. En l’àmbit 
de l’atenció als joves s’han posat en marxa unitats a 
l’Hospital Clínic de Barcelona i Hospital Sant Joan de 
Déu d’Esplugues.

qual té com a objectiu afavorir la pràctica responsable 
dels jocs d’atzar i disminuir els possibles efectes nocius 
que pot produir el joc sense control.

Un dels àmbits prioritaris de treball són les accions pre-
ventives dirigides a col·lectius d’especial vulnerabilitat 
com és el cas dels infants i dels joves. Malgrat que la 
pràctica dels jocs d’atzar per part de menors d’edat no 
està permesa, els experts assenyalen que aquesta etapa 
vital és fonamental per aprendre patrons de conducta 
de joc responsable. Així, les accions desenvolupades 
prenen com a referència el concepte de la responsabilitat 
en general, afavorint els valors i les actituds responsa-
bles dels infants i dels joves en diferents activitats, amb 
especial atenció als jocs d’atzar. El Programa, doncs, 
també té efectes educatius en el camp de la prevenció 
de les addiccions no tòxiques com, per exemple, els jocs 
digitals, els videojocs i Internet. Aquesta associació és 
especialment rellevant perquè, en ocasions, les relaci-
ons entre els jocs d’atzar amb diners i sense poden ser 
confuses per als infants i els joves, especialment des 
de l’aparició del joc amb diners per Internet, el qual 
no es limita a les modalitats clàssiques (pòquer, ruleta, 
apostes esportives, etc.), sinó que també ofereix jocs 
amb característiques molt similars als jocs de simple 
entreteniment.

Per aquesta raó, la DGJE ha realitzat diverses actuaci-
ons específiques de caràcter preventiu en matèria de joc 
responsable dirigides als infants i als joves: 

– Projecte educatiu «Jugar i gaudir». Aquest projecte 
es desenvolupa en col·laboració amb el Departament 
d’Educació i té com a objectiu oferir eines i activitats 
didàctiques per educar l’alumnat dels centres educatius 
de secundària i batxillerat en patrons de conducta sobre 
joc responsable. Als mesos de setembre i desembre de 
2008 es va realitzar una prova pilot de les activitats 
en quatre centres educatius en la qual van participar 
236 alumnes. Posteriorment, amb els resultats d’aquesta 
prova, es varen millorar els materials i el 7 de juliol de 
2009 es van presentar i oferir a la comunitat educativa. 
Els materials, que estan a disposició del professorat a 
Internet, estan pensats per a ser treballats en els espais 
de tutoria o en l’assignatura d’Educació per a la ciuta-
dania. Fins al moment, la DGJE té notícia de més de 10 
centres educatius que s’hi han interessat.

– Edició en paper del còmic «Què t’hi jugues?». A més 
de l’edició digital del còmic «Què t’hi jugues?», se’n 
va publicar també una edició en paper, del qual es va 
fer una primera impressió de 2.000 exemplars, ja dis-
tribuïts en el Festival de la Infància 2008 i a totes les 
biblioteques públiques de Catalunya i, arran de la bona 
acceptació, se n’ha fet una segona impressió de 3.000 
exemplars.

– Participació al Festival de la Infància 2008. La DGJE 
ha participat, per primera vegada, al Festival de la In-
fància 2008. La DGJE ha comptat amb un estand propi 
dels del qual s’han ofert quatre activitats sobre joc res-
ponsable, que han realitzat 4.426 nens i nenes.

– Col·laboració amb l’Escola del Consum. La DGJE està 
col·laborant amb l’Escola del Consum de Catalunya de 
l’Agència Catalana del Consum en la incorporació de 
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
61235).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 30 de 
novembre de 2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.10.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
458/VIII,	sobre	el	compliment	del	conve-
ni	d’infraestructures	i	serveis	sanitaris	
amb	l’Ajuntament	de	Badalona	(Barcelo-
nès)	per	al	període	2002-2005	i	la	signa-
tura	d’un	nou	conveni	de	col·laboració
Tram. 290-00403/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61236 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució amb número de trami-
tació 290-00403/08 - 458/VIII, sobre el compliment 
del conveni d’infraestructures i serveis sanitaris amb 
l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès) per al perío-
de 2002-2005 i la signatura d’un nou conveni de col-
laboració, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut.

Barcelona, 15 d’octubre de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

– En aquests moments s’està treballant en l’elaboració 
d’una guia de pràctica clínica i una pàgina web d’infor-
mació al ciutadà

El detall de les actuacions de caràcter interdeparta-
mental desenvolupades en el marc del Programa de Joc 
Responsable evidencia la voluntat dels diferents depar-
taments de la Generalitat d’encarar la problemàtica de 
les conductes addictives de la infància i la joventut amb 
una orientació clarament multidimensional. És a dir, 
tal i com estableix la resolució, s’han donat passos im-
portants en aquest camp i s’ha fet de forma coordinada 
entre les diferents unitats directives que hi estan impli-
cades. Aquesta voluntat de col·laboració es vol ampliar 
a altres administracions públiques, especialment les 
administracions locals, i, en aquest sentit, val a dir que 
ja s’ha iniciat contactes en aquesta direcció.

Barcelona, 14 d’octubre de 2009

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
457/VIII,	sobre	la	instal·lació	d’un	centre	
de	diàlisi	a	l’Hospital	del	Vendrell	(Baix	
Penedès)
Tram. 290-00402/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61235 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució amb número de tramita-
ció 290-00402/08 - 457/VIII, sobre la instal·lació d’un 
centre de diàlisi a l’Hospital del Vendrell (Baix Pene-
dès), el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Salut.

Barcelona, 15 d’octubre de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
61237).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 30 de 
novembre de 2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.10.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
468/VIII,	sobre	l’aplicació	de	plans	edu-
catius	d’entorn	als	barris	del	Baró	de	Vi-
ver,	del	Bon	Pastor	i	de	la	Zona	Franca,	
de	Barcelona
Tram. 290-00413/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 61098 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00413/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 468/VIII, 
sobre l’aplicació de plans educatius d’entorn als barris 
del Baró de Viver, del Bon Pastor i de la Zona Franca, 
de Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 468/VIII, sobre l’aplicació 
de Plans educatius d’entorn als barris del Baró de Viver, 
del Bon Pastor i de la Zona Franca, de Barcelona, (núm. 
tram. 290-00413/08), us informo del següent: 

Els Plans Educatius d’Entorn (PEE) estan adreçats a 
tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb 
una especial sensibilitat als sectors socials més desa-
favorits i a les edats més vulnerables, particularment 
als alumnes de la franja 10-18 anys i als nois i noies 
nouvinguts o amb risc de marginació, per tal de poder 
donar una resposta adequada a les necessitats especí-
fiques d’aquests col·lectius que permeti assegurar-ne la 
igualtat d’oportunitats.

La Comissió mixta composada pel Departament d’Edu-
cació i la Federació i l’Associació de Municipis va acor-
dar la continuïtat dels Plans educatius actuals sense la 

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
61236).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 30 de 
novembre de 2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.10.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
459/VIII,	sobre	el	transport	sanitari	no	
urgent	de	persones	grans	o	amb	disca-
pacitats	físiques
Tram. 290-00404/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61237 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució amb número de trami-
tació 290-00404/08 - 459/VIII, sobre el transport sa-
nitari no urgent de persones grans o amb discapacitats 
físiques, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut.

Barcelona, 15 d’octubre de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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19,4% respecte la que es va concedir l’any passat pel 
mateix concepte. A aquesta partida cal afegir-hi 3,5 
milions més que el Departament ha habilitat excepcio-
nalment aquest any per a actuacions d’urgència social. 
En total, doncs, són gairebé 106 milions d’euros que 
Acció Social posa a disposició dels ens locals per fer 
front a l’impacte de la crisi.

A més, els 102 milions d’euros per a serveis bàsics in-
clouen una partida d’11 milions que permetran reforçar 
els serveis municipals fins assolir els nivells de cober-
tura establerts a la cartera de la Llei de serveis socials 
de 3 treballadors/es socials i 2 educadors/es socials per 
cada 15.000 habitants.

A banda de la injecció de més de 100 milions d’euros 
per reforçar els serveis socials bàsics i fer front a la crisi, 
els contractes també distribuiran 60.274.695,08 euros 
per a la resta de programes. Aquests diners permetran 
finançar la resta d’actuacions incloses al programa: 
transport adaptat; atenció especialitzada de persones 
amb disminució; atenció especialitzada a la gent gran 
amb dependència; drogodependències i prevenció de 
la SIDA; impuls i l’ordenació de la promoció de l’auto-
nomia personal i l’atenció a les persones amb situació 
de dependència; inclusió social; atenció a la infància i 
l’adolescència; famílies monoparentals; dones i els seus 
fills/es en situació de violència masclista; i integració 
de les persones estrangeres immigrants.

En aquest sentit els programes relacionats amb l’acollida 
i integració de les persones immigrades, després dels 
serveis bàsics, són els més ben dotats econòmicament 
amb una partida de 15,3 milions d’euros. A continuació 
se situen els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència (EAIA) amb un ajut global de 14 milions d’euros 
i el finançament del transport adaptat amb 6,6 milions 
d’euros.

El nou model substitueix el sistema basat en convocatò-
ries de subvencions per un altre d’avaluació d’objectius 
que permet equilibrar la relació entre el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania i els ens locals. A través 
dels contractes programa, la Generalitat i els ens locals 
acordaran les accions a desenvolupar i avaluaran anu-
alment la consecució dels objectius per determinar les 
noves aportacions econòmiques. En tractar-se d’actuaci-
ons plurianuals, es garanteix als ens locals la seguretat 
i estabilitat financera per desenvolupar-les.

Precisament, el Govern va aprovar al mes de setembre 
la plurianualitat d’una part important dels serveis que 
s’inclouen als contractes programa. Aquesta plurianua-
litat compromet la Generalitat a destinar fins el 2011 un 
mínim de 364.485.871 euros als ajuntaments de més de 
20.000 habitants, als consells comarcals i als ens locals 
supramunicipals pel desenvolupament de programes 
d’atenció social.

Barcelona, 9 d’octubre de 2009

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

previsió d’augmentar-ne cap més altre durant els cursos 
2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010.

L’accés als PEE es preveu per convocatòria pública, mit-
jançant la presentació d’un projecte inicial. La selecció 
serà a càrrec de la Comissió Mixta entre el Departament 
d’Educació i Entitats Municipalistes.

No obstant això, el Departament d’Educació valora po-
sitivament la intenció d’incorporar aquests barris i de 
treballar en la línia de crear xarxa entre els diferents 
agents educatius del territori.

Barcelona, 9 d’octubre de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
491/VIII,	sobre	la	prestació	dels	serveis	
socials	bàsics
Tram. 290-00435/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 61212 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00435/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 491/VIII, 
sobre la prestació dels serveis socials bàsics.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 491/VIII, sobre la prestació 
dels serveis socials bàsics (núm. tram. 290-00435/08), 
us informo del següent: 

Els ajuntaments i Consells Comarcals rebran aquest any 
162 milions d’euros a través dels contractes programa, 
un 13% més que l’any passat quan van rebre 143 milions 
d’euros. A la convocatòria d’enguany s’hi han acollit 62 
ajuntaments, els 41 consells comarcals i la Mancomu-
nitat de la Plana.

Aquest important increment en les ajudes del Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania es destina a finançar 
els serveis socials bàsics dels ajuntaments i consells 
comarcals. Aquests serveis són els que han notat més 
directament l’impacte de la crisi ja que actuen com la 
primera finestra a la qual s’adreça la ciutadania amb 
dificultats.

Així doncs, i per ajudar-los a donar una resposta satis-
factòria aquest any els ens locals rebran 102.049.912,62 
euros per finançar els serveis bàsics. Aquesta xifra re-
presenta el 62% del total de les subvencions recolli-
des als contractes programa i suposa un increment del 
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treballant en un nou model de finançament del sistema. 
En aquest sentit la Comissió Delegada del Consell Ter-
ritorial de Dependència ha creat un grup de treball per 
estudiar un com serà el nou model. L’anterior Ministeri 
d’Educació, Política Social i Esports ja reconeixia un 
dèficit de finançament amb les Comunitats Autòno-
mes.

Paral·lelament l’Administració general de l’Estat ha cre-
at un fons addicional per a inversions de centres desti-
nats a l’atenció de persones en situació de dependència 
i per a la promoció de l’autonomia personal, i per a 
tota la inversió de noves places que han de suportar les 
comunitats autònomes.

Pel que fa al fons especial de l’Estat per l’estímul de 
l’economia i l’ocupació (Pla E), amb una partida de 400 
milions d’euros destinats a l’atenció de la dependència, 
Catalunya va aconseguir, conjuntament amb Andalusia, 
que el repartiment per Comunitats Autònomes inclo-
gués un percentatge de feina feta. Així doncs dels 62 
milions d’euros destinats a Catalunya, n’hi ha 12 que 
corresponen a l’aplicació d’aquest nou criteri.

Barcelona, 17 de setembre de 2009

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	51/
VIII,	sobre	l’adopció	de	mesures	relaci-
onades	amb	el	sector	pesquer
Tram. 390-00051/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 60972 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00051/08

Sobre: Control compliment de la Moció 51/VIII, sobre 
l’adopció de mesures relacionades amb el sector pes-
quer

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 51/VIII, sobre l’adopció de me-
sures relacionades amb el sector pesquer (núm. de tram. 
390-00051/08), us informo del següent: 

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
492/VIII,	sobre	les	transferències	eco-
nòmiques	de	l’Estat	per	a	polítiques	so-
cials
Tram. 290-00436/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 61026 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.10.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00436/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 492/VIII, 
sobre les transferències econòmiques de l’Estat per a 
polítiques socials.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 492/VIII, sobre les transfe-
rències econòmiques de l’Estat per a polítiques socials 
(núm. tram. 290-00436/08), us informo del següent: 

Pel que fa a les transferències econòmiques de l’Estat a 
les comunitats autònomes en matèria de polítiques soci-
als i d’integració de la població immigrada, el Govern i 
els ens locals de Catalunya disposaran l’any 2009 de 43 
milions d’euros procedents del Fons estatal d’acollida i 
integració que el Ministeri de Treball i Immigració tras-
passa cada any a les comunitats autònomes. El Govern 
va acordar el passat 19 de maig prorrogar el conveni 
Estat - Generalitat, vigent des de 2005, per al desenvolu-
pament d’un conjunt d’actuacions d’acollida, integració 
i reforç educatiu de la població immigrada.

El 50% d’aquests recursos es destinen a l’àmbit educatiu 
(aules d’acollida, plans educatius d’entorn, reforç edu-
catiu, etc.), el 40% als ajuntaments i consells comarcals 
per a projectes d’acollida i integració, per a contractació 
de professionals de la diversitat (agents d’acollida, me-
diadors, traductors...), i el 10% restant, per al foment de 
la igualtat d’oportunitats, la sensibilització i el reforç de 
serveis públics.

Aquest Fons serveix per ampliar l’oferta de formació 
d’adults, de cursos bàsics i inicials de català, permet 
acollir menors sense referents familiars a Catalunya, 
facilita retorns voluntaris de persones immigrades, 
accions de foment de la participació i de suport a les 
dones, entre d’altres. Es tracta, doncs, de polítiques i 
actuacions que van en benefici del conjunt de la po-
blació i que reforcen la cohesió social en uns moments 
especialment difícils.

A banda i pel que fa a l’aportació dels fons necessaris 
per a l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència, s’està 
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tot el procés de discussió per a l’elaboració d’un nou Pla 
integral de gestió amb efectes a partir de l’1 de gener 
de 2010.

2. El Govern de l’Estat ha endegat un estudi biològic 
per determinar els danys ocasionats pel dragatge de les 
plataformes marines en regenerar les platges del litoral 
català a la zona del Maresme. Tècnics de la Direcció 
General de Pesca i Acció Marítima s’han incorporat a 
la comissió de seguiment.

3. Les actuacions contra el peix fora de llotja o el Peix 
en Negre són determinants si volem garantir el conei-
xement acurat de l’estat dels recursos i les captures pes-
queres desembarcades als ports catalans, i assegurar 
alhora la supervivència econòmica de les confraries de 
pescadors que tenen una llotja en concessió adminis-
trativa.

El peix fora de llotja o el Peix en Negre és una de les 
prioritats del Pla anual d’inspecció de la Direcció Ge-
neral de Pesca i Acció Marítima (DGPAM).

Pel que fa a la lluita contra el peix fora de llotja des de 
la Inspecció Pesquera de la DGPAM s’està treballant 
en tres vessants: 

1. Mantenint els controls a la sortida dels recintes por-
tuaris per garantir la circulació dels productes pesquers 
amb etiqueta i còpia de la nota de primera venda, docu-
ment de transport o altra documentació d’acompanya-
ment. Aquests controls es fan amb la periodicitat que 
permeten els mitjans de control propis.

En alguns ports pesquers, com és el cas de Sant Car-
les de la Ràpita, atesa l’especial problemàtica d’índole 
econòmica que pateix la confraria de pescadors de sant 
Carles de la Ràpita (Verge del Carme), s’ha actuat amb 
més intensitat i en col·laboració estreta amb els vigilants 
de Ports de la Generalitat de Catalunya.

2. Mantenint els controls sobre els vehicles que trans-
porten productes pesquers per les carreteres i altres vies 
de comunicació amb l’objectiu de: Cap transport de pro-
ductes pesquers sense la documentació pertinent.

En aquests controls, necessitem la participació directa 
dels cossos i forces de seguretat de l’Estat (Guàrdia Ci-
vil, Mossos d’Esquadra, Policia Local) per poder aturar 
els vehicles. Els agents són els qui organitzen els dispo-
sitius de control específics en carretera, amb la finalitat 
d’evitar mals majors sobre les persones o els vehicles. 
Fonamentalment, són les diferents patrulles del Servei 
de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia 
Civil i altres unitats d’aquesta Institució armada, les que 
donen aquest suport.

En aquest sentit, també hem habilitat a diferents mem-
bres dels diferents Cossos abans esmentats per tal que 
puguin abordar properament el control directe i la de-
núncia d’aquestes irregularitats. Des de la DGPAM són 
conscients que només sumant esforços podrem reeixir 
en la lluita d’aquesta problemàtica específica i les altres 
que pateix els sector pesquer.

També hem habilitat membres del Cos d’Agents Rurals 
de Catalunya amb l’objectiu que col·laborin amb nosal-
tres en aquests controls.

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 de 
maig de 2009, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la repercussió de la crisi econòmica en 
el sector pesquer (tram. 302-00166/08), presentada pel 
diputat Rafel Luna i Vivas, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
55672).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 1. Dur a 
terme les accions necessàries per tal que, amb l’objec-
tiu de contribuir a l’explotació racional dels recursos 
pesquers, les flotes d’arrossegament de les províncies 
de Barcelona i Girona puguin fer l’aturada biològica 
durant l’any 2010, tal com ja fa la flota de la província 
de Tarragona, i per tal que aquesta aturada pugui ésser 
finançada a càrrec dels fons europeus de pesca.

2. Reclamar al Govern de l’Estat que continuï apli-
cant els plans d’estudi biològic dels danys ocasionats 
pel dragatge de les plataformes marines en regenerar 
les platges del litoral català, especialment dels efectes 
d’aquests dragatges en el litoral del Maresme.

3. Continuar reforçant i incrementar els mecanismes 
de control de la venda il·legal de peix fora de les llotges 
de pescadors.

4. Continuar instant el Govern de l’Estat per tal que, 
com a mesura complementària a l’activitat de la pes-
ca tradicional, fomenti les activitats de pesca relacio-
nades amb el turisme que permetin compatibilitzar la 
presència de turistes a les barques de pesca durant les 
jornades de treball dels pescadors, i també les activitats 
que es puguin dur a terme en els ports i les instal·lacions 
pesqueres.

5. Ampliar les accions de suport al sector de l’aqüi-
cultura, especialment pel que fa a la conveniència que 
aquesta activitat tingui garanties de permanència.

6. Unificar, d’acord amb el sector, els criteris de co-
mercialització del peix a les confraries de pescadors 
i la coordinació de les confraries amb el sector de la 
distribució comercial.

1. D’acord amb el Reglament 2371/2002 de conservació 
dels recursos pesquers, Reglament 1967/2006 de ges-
tió dels recursos pesquers al Mediterrani i Reglament 
1198/2006 de 27 de juliol del FEP, per poder subvenci-
onar les parades temporals, entre altres requisits, s’han 
de contemplar en el marc d’un Pla de Gestió aprovat per 
l’Estat membre. El dia 31 de desembre del 2009 finalitza 
l’actual Pla de integral de gestió per a la conservació 
dels recursos pesquers del Mediterrani, l’Administració 
pesquera de l’Estat, conjuntament amb la resta de Co-
munitats Autònomes i el sector pesquer, s’han endegat 
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Els principis en els que es fonamenta la participació 
del personal d’aquests cossos en aquesta problemàti-
ca i d’altres que es produeixen dins del sector pesquer 
català estan definits en diversos acords i convenis de 
col·laboració que s’estan tramitant.

Amb especial atenció s’actua al pas de la Jonquera la 
qual cosa ha permès també reduir en gram mesura l’en-
trada d’allò que anomena Peix immadur o Pezqueñi-
nes.

3. I finalment, col·laborant amb el responsable de la Uni-
tat de Comercialització de la DGPAM en la redacció de 
la normativa que ha de regular la primera venda dels 
productes del marisqueig.

A tall d’exemple, en les taules 1, 2 i 3 es mostren el 
nombre de vigilàncies, inspeccions i denúncies per Peix 
en Negre realitzades pels inspectors de pesca i dels afers 
marítims que depenen de la Direcció General de Pesca i 
Acció Marítima, durant l’any 2009 (1è semestre).

Taula 1. Vigilàncies dutes a terme en matèria de Peix en Negre pels inspectors de pesca i dels afers marítims que 
depenen de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima, durant l’any 2009 (1è semestre).

Àmbit Modalitat Vigilàncies (punts vigilància) 

Comercialització Llotja (després de la primera venda)  1 
 Consignatari Mercat Central del Peix 320 
 Transport 33 

Total  354

Taula 2. Inspeccions dutes a terme en matèria de Peix en Negre pels inspectors de pesca i dels afers marítims que 
depenen de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima, durant l’any 2009 (1è semestre).

Àmbit Modalitat Vigilàncies (punts vigilància)

Comercialització Llotja (després de la primera venda)  12 
 Consignatari Mercat Central del Peix 32 
 Transport 138
 Magatzem frigorífic 3
 Centre d’expedició 1 

Total  186

Taula 3. Denúncies esteses en matèria de Peix en Negre pels inspectors de pesca i dels afers marítims que depenen 
de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima, durant l’any 2009 (1è semestre).

Àmbit Modalitat Vigilàncies (punts vigilància)

Comercialització Document de transport 8 
 Etiquetatge 6 
 Guia de circulació 3 

Total  17
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car i presentar les conclusions i propostes a les que ha 
arribat fins aquest moment el grup de treball: 

– Tirar endavant amb el projecte d’unificació de les cai-
xes de peix a totes les llotges de Catalunya.

– Adoptar dos models de caixes de plàstic per al peix 
blanc, es a dir de la subhasta de la tarda. Es proposa 
utilitzar les caixes de l’empresa Congost de 60 x 40 cm 
com a caixa gran molt semblant a les caixes que s’estan 
utilitzant fins ara en general, i una caixa petita de 40 
x 40 cm per a determinats productes de més preu o de 
poca quantitat o talla.

– Fer un estudi previ per a avaluar la realitat de les llot-
ges on hi ha subhasta de peix blau en quant volum de 
caixes necessari i equips de neteja i utilització d’aquests 
equips a les diferents llotges. Es tracta de fer una foto 
de la realitat actual per tal de valorar la necessitat i/o 
viabilitat de treballar de forma centralitzada l’emma-
gatzematge, neteja i distribució de les caixes de plàstic 
reutilitzables que han de substituir les de fusta per a 
peix blau a les llotges catalanes. Aquest estudi ja s’ha fet 
i, ara seria necessari per tirar endavant la substitució de 
les caixes de fusta per caixes reutilitzables, avaluar les 
possibles alternatives en quant a la logística que implica 
aquesta substitució.

– Seguir treballant en la caixa de pasta de clovella d’ar-
ròs. Després de la prova pilot a Arenys, s’estan fent les 
modificacions d’aquells aspectes que es va veure no 
acabaven de complir amb les necessitats reals. Aquesta 
és una caixa per al producte d’alt valor comercial i que 
el producte que va directe sense manipulació al punt 
final de venda al consumidor. Es tornarà a provar així 
que estigui remodelada.

Barcelona, 8 d’octubre de 2009

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

4. Darrerament, al marge de les sortides experimentals 
realitzades amb l’Organizació d’Armadors de Pesca de 
Catalunya, i de la nostra participació en el projecte Sa-
gital, hem fonamentat el desenvolupament de la pesca-
turisme en les activitats que es poden dur a terme en 
ports i en instal·lacions pesqueres.

Per una banda, hem fet dues sessions de treball, una a 
l’Ametlla de Mar i una altra a l’Escala, conjuntament 
amb confraries de pescadors, ajuntaments i altres ins-
titucions interessades en el desenvolupament d’aquesta 
activitat en terra. El proper dia 23 de setembre farem la 
tercera sessió a Cambrils.

Per altra banda, hem assessorat i col·laborat amb la 
Confraria de Pescadors de l’Escala i l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar en la creació de dues iniciatives pione-
res a Catalunya en aquest aspecte: els centres d’interpre-
tació de la pesca. El centre de l’Escala, Maram, va ser 
inaugurat pel conseller del DAR el passat dia 3 d’agost; 
pel que fa al centre de l’Ametlla de Mar, ja s’han acabat 
les obres i s’han inaugurat les instal·lacions.

5. Les accions orientades a enfortit i potenciar el sector 
aqüícola s’emmarquen en 3 línies: 

1. Reforçar la viabilitat dels processos productius ac-
tuals.

– Posada en marxa de l’assegurança de musclo per a les 
mortalitats estivals

– Ubicació de batees fora badies per a guardar la cria 
de musclo durant l’estiu. Aquest sistema ha de permetre 
garantir la supervivència i incrementar la qualitat de 
producte.

2. Diversificació de les espècies de cultiu, sobretot en 
bivalves, ja que permet un major posicionament de mer-
cat i una major adaptació a les fluctuacions de les pro-
duccions d’altres zones. En aquest sentit s’ha contractat 
assessorament per al cultiu de cloïssa i es treballarà amb 
el cultiu d’ostra plana a les batees de fora badies

3. Millora de la comercialització de producte amb la 
creació i la potenciació de la marca Marisc Delta de 
l’Ebre que engloba les 3 espècies de bivalves d’aqüicul-
tura: ostra rissada, musclo i cloïssa.

6. La DGPAM ha fet un treball de camp intens per tal 
normalitzar i unificar els noms comercials i científics 
de les totes les espècies que se subhasten a les llotges 
catalanes i corregir els errors detectats. En una segona 
fase es treballarà en les incidències o deficiències detec-
tades en el procediment d’assignació de talles o calibres 
i forma de presentació.

En el marc del Consell de la Pesca, la comissió de co-
mercialització va decidir crear un grup de treball per 
a unificar les caixes de peix de les llotges catalanes. 
El grup de treball està compost per representants del 
pescadors (un per cada federació territorial, un repre-
sentants del majoristes de peix de Mercabarna i un del 
gremi de peixaters de Catalunya.

En la reunió de la comissió de comercialització del Con-
sell de la Pesca del dia 18 de març de 2009, es va fer 
un resum de totes les reunions que ha tingut el grup de 
treball per a la unificació de les caixes. Es varen expli-
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	de	Marta	
Macias	Quesada,	responsable	a	Cata-
lunya	d’Ajuda	en	Acció,	i	de	Marta	Cai-
ró	Alvero,	responsable	de	campanyes	
d’Ajuda	en	Acció,	davant	la	Comissió	de	
Cooperació	i	Solidaritat	perquè	presen-
tin	la	campanya	«Mou-te	per	la	igualtat.	
És	de	justícia»
Tram. 356-00494/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
18, tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-C 639).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Eduard	
Vinyamata	i	Camp,	director	del	Cam-
pus	per	la	Pau	i	la	Solidaritat,	davant	
la	Comissió	de	Cooperació	i	Solidaritat	
perquè	expliqui	la	importància	de	les	
tecnologies	de	la	informació	per	a	la	
cooperació	al	desenvolupament
Tram. 356-00502/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
18, tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-C 639).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	fiscal	
superior	de	Catalunya	davant	la	Comis-
sió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciuta-
dana	perquè	presenti	la	memòria	de	la	
Fiscalia	corresponent	al	2008
Tram. 356-00504/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 46, tinguda el dia 22.10.2009 (DSPC-C 
648).

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Cultural	amb	el	
conseller	de	Cultura	i	Mitjans	de	Comu-
nicació	sobre	la	situació	del	Consell	Na-
cional	de	la	Cultura	i	de	les	Arts
Tram. 354-00285/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
60894).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Cultural, 
sessió del 19.10.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	la	consellera	de	Treball	
sobre	les	mesures	preses	per	a	evitar	
el	tancament	de	la	fàbrica	de	Lear	a	Ro-
quetes	(Baix	Ebre)
Tram. 354-00286/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Meritxell Borràs i Solé, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
61322).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, sessió del 21.10.2009.
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Sol·licitud	de	compareixença	d’una	dele-
gació	del	Govern	del	Salvador	encapça-
lada	pels	responsables	de	cooperació	
al	desenvolupament	davant	la	Comissió	
de	Cooperació	i	Solidaritat	perquè	ex-
posin	llur	percepció	sobre	l’ajuda	cata-
lana	destinada	al	Salvador
Tram. 356-00515/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
18, tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-C 639).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Xavier	
Badia,	director	de	l’Oficina	de	Promo-
ció	de	la	Pau	i	els	Drets	Humans,	Joa-
quim	Mestre,	regidor	de	drets	civils	de	
l’Ajuntament	de	Barcelona,	i	Àgata	Sol,	
secretària	general	de	la	Comissió	Cata-
lana	d’Ajuda	al	Refugiat,	davant	la	Co-
missió	de	Cooperació	i	Solidaritat	per-
què	presentin	el	Programa	de	protecció	
de	defensors	i	defensores	dels	drets	hu-
mans
Tram. 356-00517/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
19, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 1).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Salva-
dor	Puig	Rodríguez,	president	de	GES-
FER,	i	de	Xavier	Flotats,	director	del	
centre	tecnològic	GIRO,	davant	la	Co-
missió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	Pes-
ca,	perquè	informin	sobre	la	gestió	de	
les	dejeccions	ramaderes	i	sobre	les	
tecnologies	per	a	llur	eliminació	o	rea-
profitament	sostenible
Tram. 356-00519/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Joaquim Josep Paladella Curto, del Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Miquel 

Sol·licitud	de	compareixença	de	Xavi-
er	Bru	de	Sala	i	Castells,	president	del	
Consell	Nacional	de	la	Cultura	i	les	Arts,	
davant	la	Comissió	de	Política	Cultural	
per	a	informar	sobre	els	objectius	i	la	
posada	en	funcionament	del	Consell	
Nacional	de	la	Cultura	i	les	Arts
Tram. 356-00505/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61164).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 19.10.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Juan	
Alberto	Valls	Jover,	Rosa	Maria	Marín	
Pagés	i	David	Galve	Cortada,	repre-
sentants	de	la	Fundació	Pax,	davant	la	
Comissió	de	Cooperació	i	Solidaritat	
perquè	expliquin	la	necessitat	i	la	im-
portància	que	Barcelona	sigui	seu	de	la	
Convenció	del	Tractat	d’Ottawa	el	2010
Tram. 356-00506/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
18, tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-C 639).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Antoni	
Vila	Casas,	president	de	la	Fundació	Vi-
la	Casas,	davant	la	Comissió	de	Políti-
ca	Cultural	perquè	informi	sobre	la	seva	
tasca	de	mecenatge	i	sobre	els	objec-
tius	de	potenciació	de	l’art	i	dels	artistes	
d’aquesta	fundació
Tram. 356-00512/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 60893).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 19.10.2009.
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Compareixença	de	representants	de	
Comissions	Obreres	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Agència	
Catalana	d’Inspecció	de	Treball
Tram. 353-00636/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 21.10.2009 
(DSPC-C 645).

Compareixença	de	representants	de	PI-
MEC	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Agència	Catalana	d’Inspecció	de	Tre-
ball
Tram. 353-00637/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 21.10.2009 
(DSPC-C 645).

Compareixença	de	representants	de	Fo-
ment	del	Treball	Nacional	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Agència	Catalana	
d’Inspecció	de	Treball
Tram. 353-00638/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 21.10.2009 
(DSPC-C 645).

Carrillo Giralt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Francesc Pané Sans, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (reg. 61252).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, sessió del 22.10.2009.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	 i	Seguretat	Ciutadana	
amb	la	consellera	de	Justícia	sobre	els	
comptes	de	la	Fundació	Orfeó	Català	-	
Palau	de	la	Música	presentats	al	Protec-
torat	de	fundacions
Tram. 355-00123/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament de Justícia (reg. 61254).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió, 20.10.2009.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	representants	de	la	
Unió	General	de	Treballadors	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Agència	Catalana	d’Inspecció	de	Tre-
ball
Tram. 353-00635/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 21.10.2009 
(DSPC-C 645).
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Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Democràtica	de	Subins-
pectors	d’Ocupació	i	Seguretat	Social	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Agència	Catalana	d’Inspecció	de	
Treball
Tram. 353-00642/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 21.10.2009 
(DSPC-C 645).

Compareixença	de	Josep	Maria	Rañé,	
president	del	Consell	de	Treball,	Econò-
mic	i	Social	de	Catalunya,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Agència	Catalana	
d’Inspecció	de	Treball
Tram. 353-00643/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 21.10.2009 
(DSPC-C 645).

Compareixença	d’Eva	Juan	i	Sònia	Fu-
entes,	membres	del	grup	de	psicoon-
cologia	de	l’Acadèmia	de	Ciències	Mè-
diques	i	de	la	Salut	de	Catalunya	i	de	
Balears,	davant	la	Comissió	de	Salut	
perquè	informin	sobre	la	psicooncolo-
gia	en	l’atenció	als	malalts	oncològics
Tram. 357-00253/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comissió 
de Salut, del 22.10.2009 (DSPC-C 647).

Compareixença	de	representants	del	
Sindicat	d’Inspectors	de	Treball	i	Segu-
retat	Social	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Agència	Catalana	d’Inspecció	
de	Treball
Tram. 353-00639/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 21.10.2009 
(DSPC-C 645).

Compareixença	de	representants	de	la	
Unió	Progressista	d’Inspectors	de	Tre-
ball	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Agència	Catalana	d’Inspecció	de	Tre-
ball
Tram. 353-00640/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 36 del Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 21.10.2009 
(DSPC-C 645).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	de	Subinspectors	de	Tre-
ball	i	Seguretat	Social	de	Tarragona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Agència	
Catalana	d’Inspecció	de	Treball
Tram. 353-00641/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 21.10.2009 
(DSPC-C 645).
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Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 15.10.2009 (DSPC-C 
639).

Compareixença	de	Marta	Macias	Quesa-
da,	responsable	a	Catalunya	d’Ajuda	en	
Acció,	i	de	Marta	Cairó	Alvero,	respon-
sable	de	campanyes	d’Ajuda	en	Acció,	
davant	la	Comissió	de	Cooperació	i	So-
lidaritat	perquè	presentin	la	campanya	
«Mou-te	per	la	igualtat.	És	de	justícia»
Tram. 357-00343/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
18, tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-C 639).

Compareixença	d’Eduard	Vinyamata	i	
Camp,	director	del	Campus	per	la	Pau	
i	la	Solidaritat,	davant	la	Comissió	de	
Cooperació	i	Solidaritat	perquè	expliqui	
la	importància	de	les	tecnologies	de	la	
informació	per	a	la	cooperació	al	des-
envolupament
Tram. 357-00344/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
18, tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-C 639).

Compareixença	d’una	representació	de	
Metges	Sense	Fronteres	davant	la	Co-
missió	de	Cooperació	i	Solidaritat	per-
què	informi	sobre	els	plans	d’actuació	
i	cooperació	d’aquesta	organització	a	
l’exterior
Tram. 357-00328/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 21.10.2009 (DSPC-C 1).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Plataforma	pel	Dret	de	De-
cidir	davant	la	Comissió	de	Peticions	
perquè	informi	sobre	l’escrit	de	peti-
ció	relatiu	al	traspàs	a	la	Generalitat	de	
l’autorització	de	convocatòria	de	refe-
rèndums
Tram. 357-00337/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comissió 
de Peticions, del 20.10.2009 (DSPC-C 640).

Compareixença	d’una	delegació	del	
Govern	del	Salvador	encapçalada	pels	
responsables	de	cooperació	al	desen-
volupament	davant	la	Comissió	de	Coo-
peració	i	Solidaritat	perquè	exposin	llur	
percepció	sobre	l’ajuda	catalana	desti-
nada	al	Salvador
Tram. 357-00342/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
18, tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-C 639).
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Compareixença	de	la	fiscal	superior	de	
Catalunya	davant	la	Comissió	de	Justí-
cia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	perquè	
presenti	la	memòria	de	la	Fiscalia	cor-
responent	al	2008
Tram. 357-00347/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 46, tinguda el dia 22.10.2009 (DSPC-C 
648).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 22.10.2009 
(DSPC-C 648).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	amb	
la	fiscal	superior	de	Catalunya	per	a	pre-
sentar	la	memòria	de	la	Fiscalia	corres-
ponent	al	2008
Tram. 359-00018/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 46 de la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 
22.10.2009 (DSPC-C 648).

Compareixença	de	Juan	Alberto	Valls	
Jover,	Rosa	Maria	Marín	Pagés	i	David	
Galve	Cortada,	representants	de	la	Fun-
dació	Pax,	davant	la	Comissió	de	Coo-
peració	i	Solidaritat	perquè	expliquin	la	
necessitat	i	la	importància	que	Barcelo-
na	sigui	seu	de	la	Convenció	del	Tractat	
d’Ottawa	el	2010
Tram. 357-00345/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
18, tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-C 639).

Compareixença	de	Xavier	Badia,	direc-
tor	de	l’Oficina	de	Promoció	de	la	Pau	i	
els	Drets	Humans,	Joaquim	Mestre,	re-
gidor	de	drets	civils	de	l’Ajuntament	de	
Barcelona,	i	Àgata	Sol,	secretària	ge-
neral	de	la	Comissió	Catalana	d’Ajuda	
al	Refugiat,	davant	la	Comissió	de	Co-
operació	i	Solidaritat	perquè	presentin	
el	Programa	de	protecció	de	defensors	
i	defensores	dels	drets	humans
Tram. 357-00346/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
19, tinguda el dia 21.10.2009 (DSPC-C 1).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 21.10.2009 (DSPC-C 1).
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8. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament i 
l’aplicació de la Llei 12/2009, d’educació. Tram. 300-
00235/08. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre universitats i recerca. 
Tram. 300-00236/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mocions relatives a consultes sobre la independència 
de Catalunya aprovades en diversos ajuntaments. Tram. 
302-00189/08. Grup Mixt. Debat i votació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la fiscalitat. Tram. 302-00190/08. M. Ángeles Olano 
i García, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’agricultura. Tram. 302-00191/08. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les infraestructures i l’obra pública. Tram. 302-
00192/08. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’Administració de justícia en el context de crisi eco-
nòmica. Tram. 302-00193/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Debat i votació.

15. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 28 d’octubre, a les 16.00 h.)

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2009

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Escrit	de	renúncia	de	la	condició	de	
diputada

Presentació
Reg. 61396

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Montserrat Nebrera González, diputada del Grup par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
mitjançant el present escrit presenta la seva renuncia a 
la condició de diputada, elegida a les eleccions autonò-
miques celebrades el 10 de novembre de 2006, i això de 
conformitat amb allò que estableix l’article 17, apartat 
a), del Reglament de la Cambra.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2009

Montserrat Nebrera González

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	64

Convocada per al dia 28 d’octubre de 
2009

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

28 d’octubre de 2009

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Projecte de llei del Síndic de Greuges. Tram. 200-
00052/08. Comissió d’Afers Institucionals. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 
554).

2. Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la in-
fància i l’adolescència. Tram. 200-00064/08. Govern de 
la Generalitat. Debat de totalitat i votació de l’esmena a 
la totalitat. (Text presentat: BOPC 517, 27.)

3. Proposició de llei d’equiparació de les prestacions 
familiars a les famílies amb un fill o filla amb discapa-
citat. Tram. 202-00039/08. Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Debat de totalitat i votació de l’esmena 
a la totalitat. (Text presentat: BOPC 288, 26.)

4. Proposició de llei de creació d’una deducció en el 
tram autonòmic de la quota íntegra de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques en matèria d’educa-
ció de fills menors d’edat. Tram. 202-00063/08. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat de 
totalitat i votació de l’esmena a la totalitat. (Text presen-
tat: BOPC 434, 26.)

5. Proposició de llei de creació d’una línia extraordinà-
ria de subvencions per a la renovació de vehicles. Tram. 
202-00074/08. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la tota-
litat. (Text presentat: BOPC 479, 5.)

6. Interpel·lació al Govern sobre la crisi econòmica i 
l’augment de la desocupació. Tram. 300-00234/08. Jo-
sep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’evolució dels expedi-
ents de regulació d’ocupació en el sector de l’automoció. 
Tram. 300-00237/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.
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la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del vicepresident del Govern, des 
del 17 al 19 d’octubre del 2009, n’exercirà la suplència 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació.

Cordialment,

Barcelona, 14 d’octubre de 2009

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 154/2009, del 14 d’octubre, pel 
qual s’estableix que el conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació exercirà la suplència en 
l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern, 
des del 17 al 19 d’octubre de 2009, és publicat al DOGC 
5487, del 20 d’octubre de 2009.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIó DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DES-
PATX

Suplència	en	l’exercici	de	les	funcions	
del	vicepresident	del	Govern	pel	conse-
ller	d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	
Participació
Tram. 330-00136/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 61293 / Coneixement, 20.10.2009

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 




