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El Govern fa el primer pas per crear l’Agència Catalana 
de Medicaments i Productes Sanitaris 
 
 

 Serà l’estructura d’Estat que regularà les polítiques de la 
Generalitat sobre medicaments d’ús humà i veterinari, productes 
sanitaris i cosmètics 

 

 Tindrà una elevada capacitat de resposta als canvis constants de 
les circumstàncies sanitàries, socials i econòmiques, sota criteris 
de qualitat, eficàcia i seguretat 

 
El Govern ha fet el primer pas per convertir en realitat l’Agència Catalana de 
Medicaments i Productes Sanitaris, l’estructura institucional que ha 
d’esdevenir l’autoritat sanitària que assumirà totes les competències de la 
Generalitat en matèria de medicaments, productes sanitaris i cosmètics. 
 
En concret, avui s’ha donat el vistiplau a la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència, que centralitzarà en una entitat 
única totes les activitats relacionades amb el medicament i el personal que les 
duu a terme. Pensada com un organisme autònom adscrit al Departament de 
Salut, l’Agència haurà de garantir que qualsevol mesura que pugui afectar 
aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat i sota els criteris 
d’eficàcia, de qualitat i seguretat clínica, d’interès públic en el marc del sistema 
de salut i d’estímul de la generació de coneixement.  
 
Les funcions i actuacions de l’Agència seran, entre d’altres, les següents: 
  

 Fomentar l’ús racional i eficient dels medicaments i dels productes 
sanitaris mitjançant criteris d’ús, informació i sistemes d’avaluació i 
control d’aquest ús. 

 Dissenyar, coordinar i implementar les polítiques farmacèutiques de 
compra i sistemes d’accés als medicaments amb els diferents 
proveïdors del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT).  

 Facilitar i garantir l’accés als medicaments i productes sanitaris i a 
ordenar la prestació farmacèutica i de productes sanitaris, amb criteris 
d’equitat, sostenibilitat i eficiència. 

 Complir la normativa sobre vigilància de la seguretat i gestió del risc 
dels medicaments d’ús humà i veterinari, i dels productes sanitaris i 
cosmètics. 

 Vetllar perquè la informació, la promoció i la publicitat dels 
medicaments i els productes sanitaris s'ajustin a criteris de veracitat i no 
indueixin a consum. 
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 Inspeccionar i controlar els medicaments i els productes sanitaris, 
cosmètics, entre d’altres, incloent-hi l’adopció de mesures cautelars i 
sancionant quan correspongui.  

 
El medicament com a inversió en salut 
 
Catalunya entén que la política farmacèutica i del medicament ha d’abastar 
tota la cadena del medicament des d’una visió assistencial i de salut i ha de 
considerar el medicament com una inversió en resultats en salut des d’una 
perspectiva terapèutica i de gestió clínica, i no només com a despesa. 
 
Per garantir la sostenibilitat de la prestació sanitària, cal considerar factors 
diversos com els canvis demogràfics, la progressiva cronificació de 
nombroses patologies i la incorporació d’innovacions terapèutiques amb graus 
variables d’influència. D’altra banda, davant la demanda de la societat d’un 
accés ràpid als nous medicaments i productes sanitaris, cal garantir una bona 
coordinació amb els sectors i les institucions de l’àmbit públic i privat, per tal 
que la disponibilitat de nous tractaments i eines diagnòstiques es produeixi de 
manera racional, àgil i amb el nivell més alt de seguretat possible per als 
ciutadans. 
 
La importància industrial del sector farmacèutic a Catalunya, la projecció i 
contribució del territori a la innovació en el terreny europeu i mundial, i el 
creixement i el valor social, fan palesa la necessitat d’alinear els objectius 
públics i privats en el desenvolupament i l’accés a noves teràpies en l’àmbit 
del territori. De fet, resulta estratègicament oportú afavorir i augmentar 
l’activitat investigadora biomèdica dels nostres hospitals i centres de recerca 
en tots els seus àmbits, des de la recerca més bàsica a la translació clínica i 
epidemiològica, i afavorir el creixement del teixit investigador del nostre país i 
l’activitat industrial que desenvolupa el sector farmacèutic a Catalunya.  
 
En aquest sentit, la indústria farmacèutica treballa, en molts casos, amb 
medicaments d’ús humà i veterinari i, per tant, el fet de tenir un únic 
interlocutor li facilita i dona seguretat en el seu tracte amb l’Administració. A 
més, la tasca inspectora sobre aquesta indústria requereix, en alguns casos, 
un grau d’especialització i coneixement, que en termes d’eficiència i estalvi de 
recursos és convenient que es realitzi des d’una única unitat.   
 
L’organització actual dels aspectes relacionats amb la gestió dels 
medicaments i els productes sanitaris està fraccionada en funcions i entorns 
diversos, el fet que dificulta la comunicació, les sinergies i la transversalitat del 
coneixement, necessàries per garantir la competitivitat del país quant a 
l’excel·lència en la gestió i la presa de decisions, així com per garantir la 
coherència i l’eficiència en la interlocució amb agents externs. 
 
És necessari, per tant, establir procediments que garanteixin que les decisions 
que regulin l’accés als medicaments autoritzats estiguin basades en els 
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principis d’objectivitat, equitat, independència i transparència, i en criteris 
científics i clínics de racionalitat. De fet, el Pla de salut 2016-2020 ja estableix 
que implantar una política integral i integrada ha de permetre articular una 
visió transversal del medicament dins del sistema sanitari. Per tot plegat, en 
aquest entorn dinàmic en què cal una adaptació continuada per respondre 
reptes creixents, és clarament prioritari garantir una gestió integrada de les 
decisions d’accés, control i vigilància de la utilització racional dels 
medicaments i productes sanitaris.  
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El Govern impulsa la restitució de l’Agència de Salut 
Pública per fer-la més àgil i flexible davant els reptes 
presents i futurs 
 

 Aquest organisme guanya estructura pròpia i especialitzada i 
s’aproxima a la població organitzant-se en cinc subdireccions 
regionals 

 
El Govern ha fet avui un primer pas per recuperar l’esperit i les funcions 
inicials amb què va néixer fa uns anys l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT). Ha estat amb l’aprovació de la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de creació d’aquesta Agència, per tal que sigui més àgil, 
flexible i adequada que ara per prestar els serveis de salut pública.  
 
L’Agència de Salut Pública de Catalunya es va crear mitjançant la Llei 18/2009 
per implicar tots els departaments del Govern en la prevenció i la promoció de 
la salut, però l’any 2014 va perdre la seva personalitat jurídica i va quedar 
adscrita només a la Conselleria de Salut, en concret exercint les seves 
funcions a partir de llavors des de la Secretaria de Salut Pública. Ara, però, 
amb aquesta aprovació, s’impulsa la plena recuperació de l’Agència dotant-la 
de nou de personalitat jurídica pròpia, com a organisme autònom 
administratiu. 
 
En aquests darrers anys s’han produït diverses crisis de salut pública en 
l’àmbit nacional i internacional derivades en part de l’evolució social i 
tecnològica i al continu increment de mobilitat de les persones, béns i 
mercaderies, dels moviments migratoris i la multiculturalitat associada. El 
Govern entén que la resposta a aquestes crisis s’ha de fer de manera eficaç i 
àgil tant pel que fa a nivell central, com regional i local, impulsant la 
coordinació intersectorial i interadministrativa. Davant d’aquest context s’ha fet 
evident la necessitat de recuperar l’ASPCAT com a instrument bàsic i 
essencial per dotar d’eficàcia, agilitat i flexibilitat la resposta davant els reptes 
actuals i els del futur de la salut pública.  
 
Alhora, s’entén que cal dotar l’ASPCAT d’una estructura territorial amb 
elements de descentralització com els serveis regionals. En aquest sentit, a 
banda de la globalització dels problemes de salut pública, la diversitat 
epidemiològica de Catalunya fa necessari un tractament diferenciat i focalitzat 
dels factors de risc amb actuacions molt específiques que aconsellen la 
proximitat de l’organització a la població. Així, fa un mes el Govern va aprovar 
una reestructuració del Departament de Salut en l’àmbit de la salut pública per 
la qual la Secretaria de Salut Pública s’organitza ara en 5 subdireccions 
regionals: Barcelona; Girona; Catalunya Central; Lleida i Alt Pirineu i Aran, i 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.  
 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/298194/ca/govern-aprova-reestructuracio-departament-salut-inclou-gestio-descentralitzada-politiques-publica.do
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Amb aquest Avantprojecte, en concret, se separen les funcions polítiques i 
estratègiques –que es conserven en l’àmbit de la Secretaria de Salut Pública- 
de les funcions executives i de gestió, que ara es traslladen a l’Agència, que 
guanya una estructura pròpia i especialitzada. Aquesta té el Consell Rector 
com a màxim òrgan de govern, que permetrà garantir una major acció entre 
sectors i administracions per assolir els objectius de promoció de la salut, de 
prevenció de la malaltia, de vigilància i de protecció.  
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El Govern acorda renovar el Pacte Nacional per a la 
Immigració i convida  entitats, partits, institucions a 
fer front comú per reclamar a l’Estat l’acompliment 
dels seus compromisos 
 

 L’Executiu fa un reconeixement a la societat catalana per la seva 
defensa de les persones refugiades i del dret d’asil 

 

 El Govern reclama, un cop més, i d’acord amb les diverses 
sentències en aquesta matèria, la descentralització del procés 
d’acollida i integració de persones refugiades així com els 
recursos europeus que el financen per tal d’ampliar de forma 
efectiva l’oferta de places d’acollida i facilitar els processos 
d’acollida 
 

 L’Executiu, tal i com ja havia comunicat al govern espanyol, li 
exigeix que realitzi les accions oportunes per tal de fer arribar a 
Catalunya el grup de 271 persones amb especial vulnerabilitat, ja 
documentades per la Generalitat en col·laboració amb 
ajuntaments, entitats i persones voluntàries 

  
El Govern ha acordat fer un reconeixement públic a la societat civil catalana 
per la seva capacitat de mobilitzar-se en la defensa de les persones víctimes 
dels conflictes armats i de la violència que provoca l’exili, així com per 
demostrar la seva maduresa democràtica en la reivindicació pacífica del dret 
d’asil. 
  
L’Executiu s’ha compromès també a impulsar la renovació del Pacte Nacional 
per a la Immigració de la mà de les entitats més representatives, els agents 
econòmics i socials, els partits amb representació parlamentària i les 
administracions locals. En aquest sentit, s’establiran mesures i compromisos 
per refermar el caràcter de societat oberta i convivencial, fonamentada en els 
valors democràtics compartits, que vol viure la diversitat com una oportunitat i 
on l’origen no sigui causa de desigualtat. 
  
El Govern convida també entitats, partits, institucions i el conjunt de la societat 
catalana a fer un front comú davant l’Estat perquè compleixi amb els seus 
compromisos de reubicació i reassentament i aculli un mínim de 17.000 
persones abans del proper mes de setembre. En aquest sentit, la Generalitat 
ha refermat el seu compromís d’acollir un mínim de 4.500 persones d’aquest 
contingent o d’altres grups de persones refugiades. 
  
Pel que fa al grup de 271 persones amb especial vulnerabilitat, documentades 
per la Generalitat, amb la col·laboració d’ajuntaments,  entitats de suport a les 
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persones refugiades i persones voluntàries, la situació de les quals ha estat 
comunicada al govern espanyol els darrers mesos, la Generalitat exigeix a 
l’Estat que realitzi les accions oportunes per tal de fer-les arribar a Catalunya 
en el termini de dos mesos. Alhora l’Executiu català ha reiterat la necessitat 
d’establir un mecanisme estable i àgil de col·laboració per als nous casos que 
es vagin detectant de persones vulnerables, amb dret al refugi i amb vincles 
amb la societat catalana. 
  
Mitjançant aquest acord de Govern, la Generalitat ha reclamat, un cop més, la 
descentralització del procés d’acollida i integració de persones refugiades així 
com els recursos europeus que el financen, per avançar cap a un model 
implementat amb els ens locals i les entitats, amb la coordinació de la 
Generalitat. Aquesta reivindicació donaria compliment a les diverses 
sentències en aquesta matèria, permetria ampliar de forma efectiva l’oferta de 
places d’acollida i facilitaria que els processos d’acollida i integració fossin 
exitosos i permetessin assolir la plena ciutadania de les persones refugiades. 
  
La Generalitat ha expressat el seu compromís ferm per treballar en les 
causes, en els camps de refugiats en origen, a favor de les rutes segures i 
pels plans d’acollida. També se seguirà actuant amb totes les administracions 
catalanes, el PNUD i 15 ONGs catalanes al Líban per tal de focalitzar l’ajut 
d’emergència en un dels països que més pateix els efectes de la guerra a 
Síria. 
  
Així mateix, el Govern seguirà reforçant l’inventari de recursos per a l’acollida 
de les persones refugiades, especialment pel que fa a les places residencials i 
d’habitatge, des del propi Govern i, com ha estat fins ara, amb la col·laboració 
d’entitats, ciutadania i ens locals. 
  
També ha anunciat que es posarà en marxa un programa d’acollida 
universitària perquè un  mínim de 100 joves refugiats puguin obtenir visats 
d’estudi i incorporar-se a les universitats catalanes el proper curs 2017-2018. 
  
Finalment, la Generalitat fa una crida a la ciutadania, les entitats i els ens 
locals a col·laborar conjuntament amb el Programa Català de Refugi perquè 
sigui efectiu a partir del proper mes de maig, afavoreixi la plena autonomia 
personal de les persones refugiades i esdevingui una eina d’implicació de tota 
la societat catalana. 
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El Govern aprova el Pla d'Acció 2016-2020 enfront del 
VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) 
 

 Les actuacions aniran adreçades a millorar el monitoratge, reduir 
la incidència i el retard en el diagnòstic, millorar l'atenció integral i 
fomentant la inclusió social 
 

 El nou Pla incorpora accions per fer front també a altres infeccions 
de transmissió sexual atès l’augment dels casos i la seva 
interrelació amb el VIH 

 
El Govern ha aprovat el Pla d'Acció enfront del virus d'immunodeficiència 
humana (VIH) i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) 2016-2020. El 
planejament, consensuat en el si de la Comissió Interdepartamental de la Sida 
a Catalunya (CISC), busca implantar les mesures necessàries per reduir la 
incidència de la infecció per VIH i altres ITS. La situació epidemiològica a 
Catalunya, en línia amb la registrada a la resta d'Europa, mostra una 
tendència a l'increment d'aquestes infeccions. 
 
El nou Pla presenta dos elements nous importants respecte a l’anterior :  
 

• Incorpora accions per fer front també a altres infeccions de 
transmissió sexual; el motiu és l’augment dels casos i la seva 
interrelació amb el VIH. 

 
• Dona més rellevància a la perspectiva qualitativa de l’avaluació, fet 

que permet apropar-se a la realitat amb més profunditat. 
 

El Pla, sostenible, dinàmic i viable des del consens, també n’inclou un 
d’específic per a la prevenció del VIH i altres ITS entre els homes que tenen 
relacions sexuals amb altres homes, el qual preveu intervencions que van des 
de la vigilància epidemiològica fins a l’atenció sanitària i social, passant per la 
prevenció i el diagnòstic precoç dirigides a aquest col·lectiu, clau per la seva 
especial afectació. 
 
El Pla d'Acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020, que ha de ser el marc 
d’acció de les polítiques que en aquest àmbit es despleguin a Catalunya, està 
elaborat amb una metodologia participativa que dona veu a les institucions, a 
la comunitat científica, al món local i al tercer sector.  En el Pla hi ha participat 
prop de 50 organismes i entitats.  
 
Preveu 16 objectius generals, 42 d'específics i 146 actuacions fixades en 
quatre eixos:  
 

- Millorar el monitoratge i l’avaluació establint innovacions en la recerca 
- Reduir la incidència i el retard del diagnòstic del VIH i altres ITS  
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- Millorar l’atenció integral i la qualitat de vida de les persones que viuen 
amb aquestes infeccions 

- Promoure una resposta social constructiva fomentant la inclusió social i 
fent front a l’estigma, tot mantenint els principis d’equitat, respecte a la 
diversitat i la no discriminació. 
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El Govern aprova la creació de la nova seu electrònica 
de l’Agència Tributària de Catalunya 
 

 El nou portal oferirà informació tributària i, alhora, permetrà 
realitzar en línia els tràmits relacionats amb els impostos que 
gestiona l’ATC 

 

 L’acord de Govern suposa un nou pas cap a l’administració 
electrònica i avança en l’oferta de serveis telemàtics als 
contribuents 

 
El Govern ha donat llum verd a la creació de la nova seu electrònica de 
l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Es tracta d’un portal interactiu que 
donarà informació tributària alhora que permetrà als contribuents realitzar els 
tràmits telemàtics relacionats amb els tributs que l’Agència gestiona. En 
aquests moments, la informació sobre els tributs està ubicada al web de l’ATC 
i les gestions en línia s’han de fer a través de l’Oficina Virtual. La unificació 
dels dos serveis en un sol portal facilitarà la realització dels tràmits telemàtics 
per part dels contribuents. 
 
Això s’emmarca en la voluntat del Govern de donar resposta a la progressiva 
evolució de la realitat digital de la nostra societat i de millorar l’oferta de 
serveis telemàtics de la Generalitat de Catalunya, dins l’estratègia de 
desplegament d’un model català d’administració avançada. La nova seu 
estarà operativa el proper mes de març. 
 
Des d’aquesta nova seu es podran realitzar tràmits i consultes que actualment 
es poden fer a través de l’Oficina Virtual, per exemple: el pagament i la 
presentació d’autoliquidacions; el pagament de liquidacions i deutes; la petició 
i consulta de certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries, o l’ús 
de simuladors que permeten obtenir el valor que cal declarar en la transmissió 
de vehicles o de béns immobles de naturalesa urbana.  
 
Amb la nova seu electrònica de l’ATC s’anirà implementant i ampliant 
progressivament l’oferta de serveis i la disponibilitat de realitzar en línia altres 
tràmits i funcionalitats, com pot ser la petició d’ajornaments i fraccionaments o 
la presentació de recursos. A més, des d’aquest mateix entorn es podrà 
consultar informació sobre:  
 

 Els tributs propis i cedits.  

 Els tràmits i gestions que es poden realitzar, així com recursos de 
suport disponibles. 

 Informació de caire corporatiu. 

 Accés a la normativa tributària i criteris de l’Administració. 

 Els sistemes d’identificació digital. 
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La Generalitat de Catalunya va crear una única seu electrònica per a tots els 
òrgans (https://seu.gencat.cat); això no obstant, el Decret 232/2013, de 15 
d’octubre, pel qual es crea la Seu electrònica, preveu també l’existència de 
seus electròniques derivades o subseus per raons d’autonomia funcional o 
organitzativa, que han de ser creades, modificades o suprimides mitjançant un 
acord de govern. La seu de l’ATC, que aquest acord de govern autoritza, 
s’afegeix a les dues subseus ja existents: la del Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i la de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, que ja 
estaven en funcionament abans de la publicació d’aquest decret. 

  

https://seu.gencat.cat/
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Altres Acords de Govern  
 
Declarat bé cultural d’interès nacional el jaciment ibèric de Ca n’Oliver, a 
Cerdanyola del Vallès  
 
El Govern ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de 
zona arqueològica, el jaciment ibèric de Ca n’Oliver, a Cerdanyola del Vallès. 
El poblat ibèric de Ca n’Oliver està situat al sud del nucli urbà de Cerdanyola, 
a la comarca del Vallès Occidental, al turó de Ca n’Oliver, al barri de 
Montflorit, i és per tant dins del Parc Natural de Collserola. És un enclavament 
rellevant de l’antic territori de la Laietània i del món ibèric català. 
 
La seva ubicació geogràfica al mig d’un estratègic nus de comunicacions, 
dominant un territori agrari i ramader molt productiu, i el fet que el poblat 
hagués disposat d’estructures defensives complexes (un mur de tanca, torres i 
fossats articulats, dues portes amb poternes laterals i, en un cas, protegida 
per un avantmur), fa pensar que va constituir un nucli vertebrador d’un ampli 
territori i que va ser un centre de captació i redistribució de la producció.  
 
La presència de fragments d’escultures zoomorfes, possiblement d’algun 
monument funerari, denota la presència d’elits socials i que podria haver estat 
un assentament aristocràtic. Els fragments escultòrics i una estela gravada 
apunten a l’existència d’una necròpolis en algun indret proper encara per 
localitzar.  
 
Les recerques arqueològiques que s’hi ha fet han permès establir que el 
jaciment ibèric va viure diverses fases cronològiques que van dels anys 550 
aC, en el període ibèric antic, fins a l’alta edat mitjana. És a dir, el jaciment 
abasta la gènesi de l’iberisme i tota la vigència del món ibèric fins a la seva 
desaparició dins del procés de la romanització. El darrer assentament, que 
data dels segles VIII a l’XI, tanca l’ocupació d’aquest turó en el passat.  
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat acceptar part del recurs sobre el 
termes establerts en la declaració de bé cultural d’interès nacional, en la 
categoria de zona paleontològica, del Camp dels Ninots, a Caldes de 
Malavella. El recurs havia estat presentat per una particular que demanava 
tenir en compte les activitats agrícoles preexistents en la finca Mas Pol, 
afectada parcialment per la declaració de BCIN, i que, en el cas que aquestes 
activitats no poguessin ser permeses, se’n fixés una indemnització.  
 
En aquest sentit , el Govern ha estimat que, mentre es mantinguin els cultius 
actuals, en no haver-hi alteració de la cota de profunditat, no caldrà cap tipus 
d’autorització prèvia com la que es requeria en la promulgació de la declaració 
de BCIN i, per això, ha determinat modificar l’Acord de la declaració. 
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Delimitat un entorn de protecció al voltant del castell d’Oix, a la Garrotxa 
 
El Govern ha establert un entorn de protecció del castell d’Oix, a Montagut i 
Oix, a la comarca de la Garrotxa, que ja havia estat declarat bé cultural 
d’interès nacional. 
 
Aquest entorn de protecció al voltant del castell d’Oix vol garantir la 
pervivència dels seus múltiples valors culturals, paisatgístics i ambientals en 
les millor condicions possibles. Per això, l’entorn delimitat vetlla per la correcta 
visualització del monument i per la integració harmònica de les possible 
edificacions, instal·lacions o usos que s’hi puguin establir en el futur.  
 
Tot i així, la delimitació també manté la voluntat de no afectar més espais dels 
estrictament necessaris per a la correcta percepció visual del castell, que es 
pot admirar des de molts indrets que l’envolten. La relació que actualment té 
l’edifici amb el seu voltant, majoritàriament natural, fa que l’entorn de protecció 
abasti la zona de pastures i vegetació més propera a ella, amb la intenció de 
preservar l’harmonia del monument amb el paisatge.  
 
Autoritzat un conveni entre la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca 
Nacional d’Espanya per reduir costos de catalogació  
 
El Govern ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la 
Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Nacional d’Espanya per a la catalogació 
compartida de les obres objecte de dipòsit legal. 
 
L’objecte del conveni és la col·laboració entre ambdues biblioteques per a la 
catalogació compartida de les obres que ingressen per Dipòsit Legal a la 
província de Barcelona per tal de reduir les despeses de catalogació.  
 
La catalogació compartida permetrà una reducció significativa dels costos, ja 
que amb un sol procés es crearan els registres bibliogràfics en català en el 
catàleg de la Biblioteca de Catalunya i en el nou Catàleg Col•lectiu de les 
Universitats de Catalunya (CCUC), i en castellà al de Biblioteca Nacional de 
España, i inclou els registres d’autoritat. En concret, un cop aplicada la 
catalogació conjunta, el cost per cada registre passarà de 5,95 € a 4,19 €.  
 
L’acord de col·laboració dona continuïtat al conveni vigent al 2016 i tindrà 
vigència fins al 31 de desembre de 2017, amb la possibilitat de pròrroga per 
acord exprés de les parts. 
 
Autoritzada la retribució del gerent del consorci Port de Mataró 
 
El Govern ha autoritzat la retribució del gerent del consorci Port de Mataró, 
Joan Bellavista, que ha quedat fixada en 105.000 euros bruts anuals. Aquesta 
quantia, que ja va ser aprovada pel consorci el passat de mes de desembre, 
s’adequa als límits retributius fixats per als directius del sector públic. 
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El port de Mataró està gestionat per un consorci amb plena autonomia 
orgànica, funcional i econòmica. En el moment que es va contractar Bellavista, 
el seu personal es regia per un conveni que assimilava els sous i les 
condicions de treball a les del sector privat, no pel conveni únic del personal 
laboral de la Generalitat.  
 
L’any 2015, aquest consorci passa a adscriure’s a l’Administració de la 
Generalitat. Com a conseqüència, el seu personal també passar a estar 
sotmès al règim jurídic del personal de la Generalitat. No obstant, la norma no 
regulava el règim transitori per a les situacions creades a l’empara de la 
legislació anterior, com era el cas de Bellavista.  
 
El març de 2016, Intervenció General afirmava que el règim jurídic aplicable 
havia de ser el de l’Administració de la Generalitat. És per aquest motiu que el 
Consorci va encarregar un informe a una empresa consultora en matèria de 
recursos humans, que va recomanar una retribució que oscil·lés entre els 
99.480 i els 121.950 euros. El sou finalment acordat és de 105.000 euros 
anuals.  
 
 
Modificats els estatuts de l’Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona 
 
El Govern ha aprovat avui la modificació dels estatuts del Consorci autonòmic 
per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de 
Barcelona, Autoritat del Transport Metropolità (ATM), i el seu text refós.  
 
D’aquesta manera, es recullen els canvis que el consorci ha anat aprovant en 
els últims anys, així com els acords presos per adaptar-se a les previsions de 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. 
 
Així mateix, s’han introduït als estatuts un conjunt de canvis organitzatius i 
d’actualització de les referències legislatives que s’hi contenen. 

 


