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El Govern acorda crear la Comissió per al Pacte 
Nacional de la Salut a Catalunya 
 

• L’objectiu de la Comissió és impulsar, promoure el consens i 
elaborar el document de bases del Pacte de la Salut, recollint les 
aportacions dels grups parlamentaris i els principals agents del 
sistema sanitari català 
 

• La Generalitat considera determinant assolir un pacte polític i 
social que garanteixi la sostenibilitat, la qualitat i la igualtat del 
sistema sanitari públic català 
 

El Govern ha acordat crear la Comissió per a l’elaboració del document de 
bases per al Pacte Nacional de la Salut a Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar 
i promoure un ampli consens polític i social per a un sistema sanitari públic i 
universal. El Govern considera determinant l’assoliment d’un pacte que 
garanteixi un sistema sanitari sostenible en termes econòmics, de qualitat i 
equitat i alhora excel·lent en resultats.  
 
La creació de la comissió respon a l’oferiment del conseller de Salut en el 
marc de la Comissió de Salut del 6 de febrer de 2013 de crear un espai de 
diàleg per assolir un acord entre els partits polítics i els principals agents del 
sector que preservi el sistema sanitari públic de la confrontació política 
permanent. Respon també al compliment de la moció sobre les polítiques de 
salut que el Parlament de Catalunya va aprovar el 28 de febrer de 2013, que 
instava el Govern a disposar en el termini màxim de 6 mesos d’un document 
de bases per al Pacte Nacional de la Salut per a la sostenibilitat, la qualitat i la 
igualtat del sistema sanitari públic i universal de Catalunya. 
 
El Govern entén que, amb independència de la conjuntura actual, s’ha posat 
de manifest la necessitat d’adaptar permanentment el sistema sanitari català 
al canvi de paradigmes, no només econòmics, sinó també assistencials, 
tecnològics i socials, preservant els trets característics del model, que respon 
a una realitat històrica i ha esdevingut un model de referència en termes de 
gestió de resultats.  
 
Les funcions i la composició de la Comissió 
 
L’objectiu de la Comissió és impulsar, promoure el consens i elaborar el 
document de bases del Pacte de la Salut, recollint les aportacions dels grups 
parlamentaris i els principals agents del sistema sanitari català. S’adscriu al 
Departament de Salut, que aportarà la infraestructura i el suport logístic i 
tècnic necessaris per desenvolupar les seves funcions. Estarà composta pels 
portaveus de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya i els 
representants de totes les institucions que formen part del Consell Català de la 
Salut.  
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El Govern recorre al Tribunal Constitucional els canvis 
en la legislació espanyola d’hidrocarburs 
 

• El Consell Executiu ha aprovat presentar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra les modificacions legislatives que ha 
impulsat el Govern estatal sobre la regulació del sector 
d’hidrocarburs, en considerar que envaeixen les competències de 
la Generalitat  

 
El Consell Executiu ha aprovat avui interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
davant del TC contra les modificacions de la legislació reguladora del sector 
d’hidrocarburs que ha impulsat el Govern espanyol en el marc del Reial decret 
llei 4/2013, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i 
de la creació d’ocupació. El Govern de la Generalitat entén que la nova 
regulació pot envair les seves competències en aquesta matèria, d’acord amb 
el dictamen preceptiu previ emès pel Consell de Garanties Estatutàries. 
 
El reial decret llei espanyol té com a objectiu incrementar la competència, 
eliminar barreres administratives i simplificar els tràmits d’obertura de noves 
instal·lacions de venda de carburants. La nova regulació determina que els 
instruments de planificació urbanística no podran regular aspectes tècnics de 
les instal·lacions de venda de carburants. Estableix igualment que els usos del 
sòl per a activitats comercials, establiments d’ITV o polígons industrials seran 
compatibles amb l’activitat de subministrament de combustible, sense que 
sigui necessari que es qualifiqui expressament com a apte per a estació de 
servei. Aquesta activitat de venda de combustible, al seu torn, també es 
considerarà compatible amb altres de similars nivells de perillositat, residus o 
impacte ambiental. 
 
La segona modificació introduïda determina que la manca de sòl qualificat 
específicament per a estacions de servei no permetrà a l’ajuntament denegar 
la llicència per instal·lar unitats de subministrament de carburants en centres 
comercials, establiments d’ITV o polígons industrials. 
 
A proposta dels departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i 
Ocupació, el Govern entén que aquests articles podrien vulnerar les 
competències de la Generalitat, que té l’atribució exclusiva en matèria 
d’ordenació del territori i urbanisme, incloent-hi la determinació dels usos del 
sòl.  
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Altres acords del Govern 
 
El Govern modifica el reglament de casinos vigent des de l’any 2001 
 
El Govern ha aprovat avui un decret que modifica l'actual reglament de 
casinos, aprovat l’any 2001, i el Catàleg dels jocs que es poden practicar 
exclusivament dins d’aquests establiments, que estava vigent des de l’any 
2000. L’objectiu de la modificació és adaptar el marc regulador a la realitat 
actual, aplicant criteris de simplificació administrativa que facilitin l’activitat 
econòmica i donin marge a la política comercial d’aquest tipus d’empreses. 
D’aquesta manera, el Govern equipara la normativa catalana a la d’altres 
països de la Unió Europea. 
 
Amb les modificacions que introdueix el decret, es liberalitzen aspectes de la 
gestió interna i de funcionament dels casinos i s’atorga als establiments més 
competència per decidir qüestions com, per exemple, l’horari d’obertura de les 
taules de joc en funció de la demanda, o l’ús del material de joc un cop hagi 
estat inutilitzat. Pel que fa al Catàleg, es modifiquen les regles de 
funcionament d’algunes modalitats de joc com la ruleta francesa i l’americana, 
el black jack o 21, el punt i banca, el pòquer sense descart i el pòquer de 
cercle. 
 
 
El Govern aprova l’adaptació dels Estatuts del CoNCA a les lleis de 
racionalització del sector públic 
 
El Govern ha aprovat avui la modificació dels Estatuts del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts (CoNCA) per adaptar-los a la Llei 11/2011, de 29 de 
desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat 
administrativa.  
 
Arran de l’aprovació de la Llei 11/2011, el CoNCA té com a funció principal 
vetllar i avaluar el suport i la promoció de la creació artística que es realitza 
des del Govern i assumeix noves funcions de control de les línies d’actuació i 
de suport als creadors. La nova normativa també ha implicat modificar la 
composició del plenari, que ha passat d’11 a 7 membres. 
 
 
 
 
 
 
 


