
 

 

����������
	�
��� 

Acords de Govern  
3 de setembre de 2013 
 
 
 
  



 

�

����������	�
����������������  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidenci a@gencat.cat 

 

2

El Govern millora l’atenció als ciutadans amb el Pla 
interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i 
socials 

• L’objectiu del Govern és reforçar l’acció conjunta dels serveis 
sanitaris i socials en el tractament de les malalties, especialment 
les cròniques  

• La prevenció i l’atenció als malalts crònics és un dels objectius 
prioritaris del Govern i aquest Pla és un dels resultats del 
desplegament del Pla de Salut 2011-2015 

• El 74% de la població catalana manifesta tenir una malaltia crònica 
i s’estima que, d’aquests, 140.000 ciutadans pateixen una situació 
de dependència 

 
El Govern ha aprovat avui la creació del Pla interdepartamental d’interacció 
dels serveis sanitaris i socials, que reforçarà l’acció conjunta dels 
departaments de Salut i de Benestar Social i Família en el tractament de les 
malalties, especialment les cròniques. L’objectiu és millorar l’atenció sanitària i 
sociosanitària dels ciutadans amb la creació d’una xarxa de serveis centrada 
en les persones, integral i integrada, eficient i de qualitat, que a més garanteixi 
la continuïtat i l’eficiència en l’ús dels recursos. 
 
El Pla posa un èmfasi especial en l’atenció a les persones que pateixen alguna 
malaltia crònica, tal com estableix el Programa de prevenció i atenció a la 
cronicitat inclòs en el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, que aborda 
aquestes patologies des d’una perspectiva integradora tant des del punt de 
vista sanitari com de serveis socials. 
 
El Programa Interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials té 
els objectius següents: 
 

1. La integració de caràcter instrumental de la xarxa pública sanitària 
i la de serveis públics de l’ICASS: l’objectiu és donar una atenció 
integral a les persones en residències assistides. Això s’aconseguirà 
amb la interacció de residències assistides de gent gran i de persones 
amb discapacitat, i l’atenció primària i comunitària d’atenció a la salut, 
els centres sociosanitaris i els hospitals d’aguts.  
 
Concretament, s’optimitzaran els recursos i les capacitats conjuntes i 
s’elaboraran protocols assistencials comuns per establir un model 
assistencial de qualitat que coordini les actuacions sanitàries dels 
diferents dispositius d’ambdues xarxes. 

 
2. La interacció entre la xarxa d’atenció especialitzada de salut i la 

xarxa de serveis socials bàsics: en aquest cas, l’objectiu del Pla és 
establir mecanismes de coordinació que permetin fer efectives les 
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necessitats d’atenció especialitzada, continuïtat assistencial i la 
prestació de serveis socials, generant vies d’interacció on les persones 
i les seves necessitats siguin el centre dels serveis. 

 
3. La interacció entre els àmbits sanitari i social de la xarxa de salut 

mental: es desenvoluparà un model d’atenció integral sanitària i social 
a les persones amb problemes de salut mental. 

 
4. L’adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental: 

finalment, un dels altres objectius del Pla és dissenyar un nou escenari 
dels serveis sociosanitaris i de salut mental a Catalunya, amb la creació 
d’un gran sector d’atenció a la llarga durada que inclogui els serveis 
socials actuals i la part corresponent de la llarga estada sociosanitària i 
de salut mental.  

 
El Pla interdepartamental d’interacció de serveis sanitaris i socials no genera 
despeses derivades de la seva execució, ja que no requereix recursos 
addicionals atès que es durà a terme mitjançant la reordenació de recursos 
econòmics ja existents. D’altra banda, el Pla es desenvoluparà sota els criteris 
de participació, transparència i avaluació de resultats. 
 
L’impacte social i sanitari de les malalties cròniques  

La malaltia crònica és aquella que necessita atenció sanitària al llarg d’un 
període d’anys o dècades, i la intervenció de professionals d’especialitats i 
àmbits mèdics diferents. Es caracteritza perquè ocasiona un deteriorament 
progressiu que es tradueix en la pèrdua d’autonomia, sovint mitjançant 
l’aparició de brots o crisis. 

Aquestes crisis poden ser de caire sanitari (associades a un problema de 
salut), però també de caire social (associades a la manca de cuidadors), de tal 
manera que resulta freqüent que la població que requereix els serveis 
sanitaris sigui la mateixa que demana els serveis socials.  

Les malalties cròniques augmenten segons avança l’edat; per tant, 
s’incrementen amb l’esperança de vida. A més, l’envelliment augmenta també 
la possibilitat de tenir més d’una malaltia crònica (més del 50% dels malalts 
crònics en tenen més d’una). En aquests casos, els anomenats pacients 
pluripatològics complexos o fràgils arriben a una situació en què l’especialista 
de cada malaltia pot fer poc o res per millorar la seva qualitat de vida.  

Les malalties cròniques seran la primera causa de discapacitat a Europa; 
actualment, ja són el problema de salut que demana més serveis sanitaris i 
poden suposar fins al 75% de la despesa sanitària. Com a exemple, els 
problemes de l’aparell locomotor representen el 70% de les visites als metges 
d’atenció primària.  

 

 



 

�

����������	�
����������������  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidenci a@gencat.cat 

 

4

Algunes dades sobre la cronicitat a Catalunya  

 

• El 74% de la població adulta manifesta tenir una malaltia crònica. 
Concretament, el 52% de les persones entre 15 i 24 anys tenen una 
malaltia crònica, i el percentatge augmenta fins al 96% en majors de 65 
anys.  

• Els problemes de salut crònics més freqüents són els osteoarticulars 
(mal d’esquena i artrosi) que, de fet, representen el 70% de les visites 
als centres d’atenció primària. Altres problemes crònics són la mala 
circulació, la hipertensió, la migranya, la depressió o ansietat, les 
al·lèrgies cròniques i el colesterol elevat. A més, les malalties cròniques 
són més freqüents en les dones que en els homes. 

• Del total de malalts crònics, s’estima que 140.000 pateixen també 
dependència, la qual cosa representa un 6% de la població del territori 
català. El 50% d’aquests pacients desenvolupen malalties cròniques 
múltiples. 

• Les malalties cròniques seran la causa principal de discapacitat el 
2020, i el 2030 es doblarà la incidència actual d’aquest tipus de 
malalties en persones de més de 65 anys. 

• Prop d’1,3 milions de persones tenen més de 65 anys (un 16,5% del 
conjunt de la població catalana) i els darrers anys s’ha incrementat 
notablement l’índex de sobreenvelliment: prop del 14% d’aquest grup té 
més de 85 anys.  

• El 75% dels ciutadans mor a causa d’una malaltia crònica. 
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El Govern crea el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic per reforçar les garanties de control i la 
transparència en matèria de contractació pública 
 

• La creació del Tribunal s’emmarca dintre de les 51 mesures en  
matèria de transparència i regeneració democràtica anunciades 
pel president 

 
• El Tribunal suposa la transformació de l’Òrgan Administratiu de 

Recursos Contractuals (OARCC) en un òrgan col·legiat, i permetrà 
atendre el creixent nombre de recursos presentats 
 

• Les resolucions de l’OARCC posen de manifest la importància de 
la funció de control però també demostra que les administracions 
actuen de manera àmpliament  generalitzada complint la legalitat 
 

El Govern ha aprovat avui el decret pel qual es transforma l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) en el Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic amb la voluntat de refermar el seu 
compromís en la regeneració democràtica i la transparència. La creació del 
nou Tribunal  permetrà donar major celeritat en la tramitació dels recursos que 
són de la seva competència i fer front al gran nombre de recursos que es 
presenten.  

El Tribunal serà un òrgan col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les 
seves funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat, sense 
estar subjecte a cap vincle jeràrquic, ni a instruccions de cap tipus dels òrgans 
de les administracions públiques afectades. Aquest canvi ja estava previst en 
la pròpia regulació de l’OARCC, que determinava que si el volum i 
l’especificitat dels recursos interposats ho aconsellessin, l’Òrgan, que 
inicialment va ser creat amb caràcter unipersonal, d’acord amb els criteris de 
contenció de la despesa, podria ser transformat en col·legiat amb la 
denominació de Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 

La transformació de l’Òrgan en Tribunal s’emmarca dintre de les 51 mesures 
que en matèria de transparència i regeneració democràtica va fer públiques el 
president en el marc de les cimeres convocades per tractar aquesta qüestió i 
que van tenir lloc al mes de febrer. Concretament, dins de l’eix Transparència, 
accés a la informació i bon govern d’aquestes mesures, es preveu reforçar la 
publicació de les resolucions del Tribunal a través del portal web sobre 
transparència amb la finalitat que tothom pugui conèixer i tenir presents els 
criteris del Tribunal. La transformació de l’Òrgan en Tribunal reforça les 
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garanties de control i la transparència en matèria de contractació pública de 
les administracions catalanes.  

Només en 10 mesos es van presentar un total de 183 recursos, es van dictar 
153 resolucions i es va prendre 90 acords de mesures cautelars. L’estimació 
d’enguany és que siguin interposats davant l’Òrgan més de 200 recursos. 
Aquest nombre, posat en relació amb els 170 tramitats pel Tribunal de la 
Comunitat Autònoma de Madrid, o els 256 del Tribunal de l’Estat, recomanen 
articular un Tribunal a Catalunya.  

Aquest increment previst ja s’ha començat a produir i durant els primers 7 
mesos del 2013 el nombre de resolucions dictades ha estat de 124, la qual 
cosa pot fer pensar que se superaran les previsions. 

Les causes de la tendència al creixement del volum dels recursos presentats 
és deguda, d’una banda a la difusió i coneixement de l’existència d’aquest 
òrgan, en segon lloc a la confirmació de recurs com un instrument eficaç per a 
la defensa dels drets i dels interessos dels licitadors i finalment a l’increment 
de la litigiosistat contractual derivada de la reducció de la contractació de totes 
les administracions com a conseqüència del context econòmic actual. 

Composició i funcions del Tribunal 

El Tribunal es compon d’un president i dos vocals, tots ells funcionaris de 
carrera i un d’ells de l’Administració local. El fet d’incorporar un vocal del món 
municipalista respon a la necessitat de donar resposta al gran nombre de 
resolucions corresponents a expedients de contractació de les administracions 
locals.  
 
El Tribunal té competència material sobre els actes següents: 

- Resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats.  
- Decidir sobre l’adopció de mesures provisionals sol·licitades en els 

termes establerts. 
- Resoldre les qüestions de nul·litat basades en els supòsits especials de 

nul·litat contractual. 
 
El director de l’OARCC passarà a ocupar el càrrec de president del Tribunal 
fins el dia 1 de juny de 2017, al cap de cinc anys del seu nomenament en el 
càrrec.  

Balanç de l’activitat de l’OARCC 

En el que portem de l’any 2013 s’han interposat davant l’OARCC un total de 
124 recursos i qüestions.  

En aquest mateix període s’han emès un total de 127 resolucions, de les quals 
34 corresponen a expedients del 2012 (cal tenir en compte que algunes 
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resolucions resolen més d’un recurs alhora perquè s’acumulen els 
expedients).  

Pel que fa al 2012, i segons les dades de la Memòria del 2012 de l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, l’any passat es van 
interposar davant l’OARCC un total de 129 recursos i es van dictar un total de 
89 resolucions.  

És important destacar que de d’aquestes 89 resolucions dictades, en només 
13 ha estat dictada una resolució totalment estimatòria, que ha comportat 
l’anul·lació en la seva totalitat de l’acte impugnat i en 15 supòsits ha dictat 
resolucions estimatòries parcials, la qual cosa suposa l’anul·lació d’algun 
element però no de la totalitat de l’acte administratiu. Aquest fet posa de 
manifest la importància d’aquest control per garantir la correcta actuació de 
totes les administracions catalanes, però també el fet que de forma 
àmpliament generalitzada les administracions actuen amb total compliment de 
la legalitat. Distribució de les resolucions en funció del seu sentit: 
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D’aquestes resolucions dictades 45 corresponen a l’Administració de la 
Generalitat i 44 a l’Administració local, d’acord amb el quadre següent: 

PODERS ADJUDICADORS RECURSOS 

INTERPOSATS 

 Generalitat de Catalunya 45 

 Departament de Territori i Sostenibilitat 11 

 ACA 2 

 Serv ei Meteorològic 1 

 Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluny a 1 reclamació 

 Departament de Justícia 1 

 Departament d’Economia i Coneixement 5 

 Departament de Benestar i Família 2 

 Departament d’Enseny ament 4 

 ICS 10 

 SCS 4 

 EAJA 1 

 Departament d’Empresa i Ocupació: CTTI 1 

 Departament d’Empresa i Ocupació: SOC 1 

 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,  

 Alimentació i Medi Natural 

1 

Administració local i altres entitats de dret públic 44 

 Diputació  2 

 Ajuntaments 18 

 Consells Comarcals 3 

 Univ ersitats 3 

 Consorcis 6 

 Hospitals 1 
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 Altres 11 

 

Cal destacar l’elevada varietat de procediments contractuals a analitzar, la 
gran diversitat dels objectes contractuals que poden incorporar els recursos i 
la significativa repercussió econòmica i social dels processos contractuals 
recorreguts. Aquest quadre mostra la distribució dels tipus de contracte 
objecte de recurs: 
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El Govern aprova el decret de regulació del Comitè 
que haurà d’elaborar el nou Codi d’Ètica de la Policia 
de Catalunya 
 

• La principal tasca del Comitè és contribuir a la millora de la 
qualitat del servei policial i ser espai de reflexió per al debat ètic 
en el camp de la seguretat pública 
 

El Govern ha aprovat avui el Decret del Reglament d’organització i 
funcionament del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, que reforça el 
caràcter consultiu i d’assessorament d’aquest organisme.   

La principal tasca del Comitè és contribuir a la millora de la qualitat del servei 
policial i ser espai de reflexió per al debat ètic en el camp de la seguretat 
pública. Així, en el Decret aprovat avui s’hi inclou la funció d’elaborar la 
proposta per a un nou Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya.   

A més de la seva funció assessora en matèria de deontologia policial, el 
Comitè també col·laborarà amb els organismes competents en matèria de 
formació i recerca policials relacionats amb la seguretat. 

El nou text deroga el Decret 230/2007, de 16 d’octubre, i redefineix les 
funcions d’aquest Comitè així com la seva composició de forma coherent amb 
la naturalesa eminentment assessora, alhora que se simplifiquen i modifiquen 
alguns aspectes del reglament que estableix el seu funcionament i 
organització.  

El Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya estarà integrat per deu membres, 
que han de ser designats: 

• Cinc entre persones dels àmbits acadèmic i/o professional amb 
acreditada solvència i experiència en disciplines del coneixement com 
el dret, la sociologia, la psicologia i l’ètica, i en els àmbits de la 
seguretat i la policia. 

• Tres entre els membres de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra, que tingui una antiguitat mínima de deu anys en el cos, 
que s’hagin distingit per la seva trajectòria i prestigi professionals 

• Dos entre els membres dels cossos de policia local de Catalunya, a 
proposta de les entitats municipalistes més representatives, amb una 
antiguitat mínima de deu anys com a policia local, que s’hagin distingit 
per la seva trajectòria i prestigi professionals. 
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El Govern planteja un conflicte de competència davant 
el Tribunal Constitucional en l’àmbit de les mútues 
d’accidents de treball 
 

• La Resolució de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social de 13 de 
maig de 2013 envaeix la competència de la Generalitat en matèria de 
seguretat social i buida de contingut la de coordinació de les 
activitats de prevenció de riscos laborals que desenvolupin a 
Catalunya les mútues d'accidents de treball i malalties professionals 
 

• El Govern torna a demanar en aquest procediment la recusació del 
president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los 
Cobos 

 

El Consell Executiu ha acordat avui, segons l'informe del Consell de Garanties 
Estatutàries, plantejar un conflicte positiu de competència davant el Tribunal 
Constitucional en relació amb l’apartat Novè de la Resolució de 13 de maig de 
2013, que estableix el Pla general d’activitats preventives de la Seguretat 
Social a aplicar per les mútues de treball i malalties professionals en la 
planificació de les seves activitats per a l’any 2013.  

Des de l'any 2008, la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social aprovava cada 
any una resolució mitjançant la qual, al costat de la planificació anual de les 
activitats preventives a realitzar per les mútues d'accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social, reconeixia que correspon a les 
comunitats autònomes amb competència compartida de coordinació de les 
activitats de prevenció de riscos laborals que portin a terme aquestes mútues 
als seus territoris respectius, determinar i comunicar a les mútues les activitats 
que han de desenvolupar al seu territori. Es tracta de les resolucions de 31 de 
juliol de 2008 (BOE de 20 d'agost); 30 de juny de 2009 (BOE de 3 de juliol); 9 
de juny de 2010 (BOE de 19 de juny); 10 de juny de 2011 (BOE de 22 de 
juny); i 5 de setembre de 2012 (BOE de 14 de setembre). 

Per contra, la planificació aprovada mitjançant la Resolució de 13 de maig de 
2013 es contradiu amb els seus precedents, ja que envaeix la competència de 
la Generalitat en matèria de seguretat social i buida de contingut la de 
coordinació de les activitats de prevenció de riscos laborals que desenvolupin 
a Catalunya les mútues d'accidents de treball i malalties professionals, 
reconegudes en l'art. 165 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 

Així mateix, en aquest procediment es mantenen les mateixes raons per les 
quals el Govern va acordar, el 30 de juliol passat, plantejar l’incident de 
recusació del president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los 
Cobos.     
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El Govern estudia portar al TC la llei estatal de foment 
de la integració de cooperatives per vulneració de 
competències 

�

• El Govern sol·licita dictamen previ al Consell de Garanties 
Estatutàries 
 

• La intenció de la Llei és recentralitzar les competències en la 
matèria i disposar dels recursos de les comunitats autònomes, 
vulnerant la distribució de competències autonòmiques vigents 

  
  
El Govern ha acordat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el 
preceptiu dictamen previ a la interposició d’un possible recurs 
d’inconstitucionalitat en relació amb diversos articles de la Llei estatal de 
foment de la integració de cooperatives i d’altres entitats associatives de 
caràcter agroalimentari per considerar que vulnera les competències 
exclusives de Catalunya en la matèria. 
  
L’Executiu considera que aquesta normativa és una mesura innecessària i 
ineficaç per solucionar el problema de l’atomització del sector cooperatiu, i que 
l’àmbit supraautonòmic de les “entitats associatives prioritàries” que estableix 
és discriminatori i s’hauria de suprimir i obrir a qualsevol entitat de l’Estat que 
compleixi les condicions exigides independentment del seu àmbit territorial. 
Aquest és el punt dèbil de la norma perquè la llei estatal es justifica per l’àmbit 
supraautonòmic que la fa competent. 
  
A més, es crea una nova estructura administrativa, en contra de les polítiques 
de simplificació, i en l’articulat de la nova norma es constata indefinició en els 
criteris de la dimensió necessària d’una entitat associativa per  ser prioritària i, 
això es fa sense tenir la seguretat que les directives comunitàries permetran 
donar ajuts a aquestes entitats que concentraran grans volums de negoci, 
actualment excloses de subvenció. El Govern manté que sense un règim 
especial per a les cooperatives agràries dels ajuts comunitaris i dels estats 
membres, és incert que les grans entitats associatives prioritàries puguin 
complir els requisits per ser beneficiàries de subvencions públiques. 
  
Cal destacar que la intenció de la Llei és recentralitzar les competències en la 
matèria i disposar dels recursos de les comunitats autònomes, vulnerant la 
distribució de competències autonòmiques vigents.  
  
Per tot plegat, el Govern català considera que aquesta Llei és 
desproporcionada pels beneficis per al cooperativisme que se’n deriven, a 
més del fet que el seu finançament és indefinit i compta amb els recursos de 
les administracions autonòmiques. 


