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Text presentat
Reg. 15481 i 15552 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.07.2011

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del titular del departament de la Presidèn-
cia s’aprova l’Avantprojecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa i s’acorda la seva presentació al 
Parlament, tot sol·licitant que es tramiti pel procediment 
d’urgència.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certi"cat a Barcelona, el cinc de juliol de dos mil onze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern

Projecte de llei d’agilitat  
i reestructuració administrativa
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per la Pau. En aquest mateix Títol, s’estableix la dissolu-
ció de dues entitats de l’àmbit industrial (el Laboratori 
General d’Assaigs i Investigació i l’Institut d’Investiga-
ció Aplicada de l’Automòbil), les funcions de les quals 
passen a ser assumides directament pel Departament de 
l’Administració de la Generalitat competent en matèria 
d’indústria.

Ja dintre del Títol II, i sota la rúbrica general d’organit-
zació, s’inclou una molt àmplia reordenació adminis-
trativa, tant a nivell orgànic com funcional, que afecta 
diverses entitats i òrgans. Estructurat a nivell intern en 
quatre grans capítols –els tres primers dedicats a àmbits 
sectorials especí"cs (salut, territori i cultura) i un quart 
que agrupa regulacions referents a organismes i entitats 
diversos–, el gruix principal de la regulació l’ocupen les 
normes relatives a la composició i organització de deter-
minats òrgans col·legiats de direcció, govern o partici-
pació de diverses entitats del sector públic i les normes 
sobre la composició d’altres òrgans dependents d’alguns 
organismes. L’eix vertebrador ve de"nit per l’objectiu de 
clari"car i simpli"car les estructures respectives i, a l’en-
sems, facilitar la seva adaptació a l’evolució de l’organit-
zació administrativa. Les entitats afectades abasten un 
ampli espectre de la planta administrativa: Servei Català 
de la Salut, Servei Meteorològic de Catalunya, Institut 
per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu 
i Aran, Institut per al Desenvolupament de les Comar-
ques de l’Ebre, Institut Cartogrà"c de Catalunya, Institut 
Geològic de Catalunya, Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya, Aeroports de Catalunya, Patronat de la Muntanya 
de Montserrat, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya Institut Català de 
l’Energia o Consell de Relacions Laborals. En aquesta 
mateixa línia, cal destacar les reduccions signi"catives 
del nombre de membres d’altres òrgans de govern de 
determinades entitats, com el Memorial Democràtic o 
l’Institut Català Internacional per la Pau.

D’altra banda, el Títol II incorpora també disposicions 
que afecten a l’ampliació de les funcions d’altres orga-
nismes (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sani-
tàries, Agència Tributària de Catalunya, Institut Català 
de l’Acolliment i l’Adopció), a la seva concreció i reor-
denació (Institut Català de la Salut, Agència de Salut 
Pública de Catalunya, Agència de Qualitat i Desenvolu-
pament Professional en Salut, Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció), al seu règim d’autonomia, organització i 
funcionament (Centre d’Estudis d’Opinió) i a les funci-
ons, organització i regim jurídic de l’Institut Català de 
la Creació i de les Empreses Culturals, que és la nova 
denominació que rep ara l’anterior Institut Català de les 
Indústries Culturals.

També en l’àmbit cultural cal destacar la regulació del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes. Pel que fa al primer, com a 
entitat que té per objecte assessorar en el conjunt de la po-
lítica cultural i vetllar pel suport i la promoció de la creació 
artística, es regulen les seves funcions i la seva composi-
ció. Per la seva banda, la Institució de les Lletres Catalanes 
és objecte de regulació fonamentalment en allò relatiu al 
seu objecte, les seves funcions organització.

Addicionalment a les normes de dissolució i supressió 
d’entitats i organismes incloses al Títol primer, en aquest 
Títol II es disposa també la supressió de l’Agència Ca-
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Exposició de motius
L’agilització dels tràmits i dels processos propis de l’acti-
vitat administrativa i l’avenç en la reordenació i la racio-
nalització administrativa del sector públic de Catalunya 
es con"guren com a dos dels eixos principals de l’acció 
de Govern en aquesta legislatura per tal d’aconseguir una 
Administració àgil i sostenible al servei del ciutadà i dels 
objectius de desenvolupament econòmic i social del país. 
En coherència amb la voluntat expressada en el Pla de 
Govern 2011-2014, cal una Administració Pública que 
respongui amb més e"càcia i agilitat a les necessitats i els 
requeriments de ciutadans i empreses per tal de no gene-
rar a uns i altres costos innecessaris o desproporcionats.

Aquesta llei dóna resposta als objectius expressats i abor-
da una primera fase de la reestructuració de l’Adminis-
tració de la Generalitat i del seu sector públic a partir de 
diverses mesures, totes elles sota el denominador comú 
de la racionalització de les estructures i l’estalvi de cos-
tos. Estructurada en cinc títols, el títol preliminar deter-
mina l’objecte i les "nalitats de la llei, els títols I i II tenen 
caràcter general i inclouen, d’una banda, diverses normes 
sobre supressió d’organismes i entitats i, d’altra banda, 
normes d’organització i reordenació del sector públic 
amb una àmplia modi"cació de les lleis que el regulen. 
En canvi, els títols III i IV estan especí"cament destinats 
a l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural i a l’Agència 
de Suport a l’Empresa Catalana, respectivament.

El Títol I, sota la denominació de supressió d’organismes 
i entitats, s’obre amb la modi"cació de la Llei 21/2003, 
del 4 de juliol, de foment de la pau, que comporta la su-
pressió del Consell Català de Foment de la Pau, òrgan 
col·legiat les funcions del qual són assumides pel Consell 
Assessor Internacional de l’Institut Català Internacional 
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marcable la previsió del sistema de relacions de l’Agència 
amb el departament al qual és adscrita, que s’articularà 
mitjançant un contracte de gestió de caràcter pluriennal.

La regulació de la llei es completa, en primer terme, amb 
8 disposicions addicionals, dins les quals es preveu, en 
primer lloc, la subrogació de l’Administració de la Gene-
ralitat, mitjançant el Departament competent en matèria 
d’indústria, en els drets i obligacions del Laboratori Ge-
neral d’Assaigs i Investigació i de l’Institut d’Investigació 
Aplicada de l’Automòbil, que són objecte de dissolució. 
De la mateixa manera, es preveu, dins l’àmbit sanitari, 
el règim de l’assumpció de les funcions dels governs 
territorials de salut pels òrgans corresponents del Servei 
Català de la Salut i de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya i l’adscripció de mitjans a l’Institut Català d’Ava-
luacions Mèdiques i Sanitàries, mentre que, en matèria 
cultural, s’inclouen disposicions sobre la vigència dels 
estatuts de l’Institut Català de les Indústries Culturals, 
sobre la subrogació per part de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural en la titularitat dels drets i obligaci-
ons del Departament competent en matèria de cultura o 
de les entitats que gestionen els equipaments culturals 
que s’integren en l’Agència, i sobre la subrogació per part 
del Departament competent en matèria de cultura en els 
béns, drets i obligacions de l’Entitat Autònoma de Difu-
sió Cultural, així com sobre la composició del plenari del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

En les 7 disposicions transitòries, i a banda de les pre-
visions generals sobre la tramitació dels expedients ini-
ciats a l’entrada en vigor de la llei per part de l’Entitat 
Autònoma de Difusió Cultural, del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts o de la Institució de les Lle-
tres Catalanes, "guren prescripcions sobre l’adscripció 
al Departament competent en matèria d’indústria del 
patrimoni i del pressupost propis del Laboratori Gene-
ral d’Assaigs i Investigació i de l’Institut d’Investigació 
Aplicada de l’Automòbil i sobre el manteniment tempo-
ral de la composició de determinats òrgans afectats per 
les disposicions de la llei. Igualment, s’inclouen dispo-
sicions de dret transitori sobre la progressiva posada en 
funcionament del paquet de mesures adoptades en l’esfe-
ra cultural: així, i en diferents disposicions, s’estableixen 
mesures sobre els òrgans i entitats afectats per la creació 
de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, sobre el 
manteniment de la composició dels òrgans de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes i sobre el personal funcio-
nari i laboral del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts i de la Institució de les Lletres Catalanes.

La disposició derogatòria inclou la derogació expressa 
de les normes amb rang legal i reglamentari afectades.

El text de la Llei es tanca amb 4 disposicions "nals. La 
primera d’elles preveu el manteniment de la vigència 
amb rang reglamentari de determinades disposicions le-
gals que regulen diversos òrgans administratius i habilita 
el Govern per determinar les unitats directives o òrgans 
administratius que han de desenvolupar funcions atribuï-
des en l’actualitat per normes de rang legal, tot això amb 
l’objectiu de facilitar l’adaptació de tots aquests òrgans 
al necessari dinamisme del model organitzatiu de l’Ad-
ministració. D’altra banda, s’inclouen sengles mandats al 
Govern per tal que procedeixi a l’adaptació dels estatuts 
de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries i 

talana de l’Esport i es preveu la futura dissolució de les 
societats Viatges de Muntanya, S.A. i Remodelacions 
Urbanes, S.A. i l’assumpció de les seves funcions per 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl, respectivament

Fora de l’àmbit estrictament organitzatiu, però amb re-
percussió en l’esfera organitzativa, cal fer esment també 
de modi"cacions ubicades en els capítols respectius que 
afecten a les lleis de l’Entitat Autònoma del Diari O"ci-
al i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (per 
regular l’enllaç al Registre de planejament urbanístic de 
Catalunya i promoure la difusió del dret vigent a Catalu-
nya), d’Universitats (per tal de facilitar el desplegament 
de l’espai europeu d’educació superior), de la Policia de 
la Generalitat-Mossos d’Esquadra (per regular aspectes 
vinculats al procés selectiu dels aspirants i a la situació 
administrativa dels funcionaris que desitgin participar 
com a candidats a eleccions per a òrgans representatius 
públics), d’educació de Catalunya (sobre aprovació dels 
estatuts de l’Institut Superior de les Arts), d’acollida de 
les persones immigrades i de les retornades a Catalunya 
(sobre aprovació dels estatuts de l’Agència de Migracions 
de Catalunya) i, per últim, de la Llei d’accés a l’assis-
tència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei 
Català de la Salut, per precisar els titulars del dret a l’as-
sistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut, 
amb l’objectiu de procurar garantir l’equitat i la sosteni-
bilitat del sistema sanitari de cobertura pública a càrrec 
del Servei Català de la Salut.

En el Títol III es procedeix a la creació de l’Agència Ca-
talana del Patrimoni Cultural, que es con"gura com a 
entitat de dret públic i assumeix la gestió del patrimoni 
cultural de la Generalitat i, en concret, gestiona i dina-
mitza els equipaments culturals següents: el Museu d’Ar-
queologia de Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya, el Museu d’Història de Catalunya, el Mu-
seu d’Art de Girona i el Centre de Restauració de Béns 
Mobles. La regulació abasta les funcions de l’Agència, 
així com la dels seus òrgans de govern –que són el Con-
sell d’Administració i la direcció–, i la del seu règim de 
personal, economico"nancer i de control. Igualment, es 
contempla que l’Agència estableixi un contracte progra-
ma amb el Departament competent en matèria de cultura 
per tal d’articular el seu sistema de relacions.

Per últim, el Títol IV incorpora la regulació completa de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, que és l’orga-
nisme que executa les polítiques de la Generalitat en els 
àmbits de la innovació, la transferència tecnològica, la 
internacionalització, el foment i la captació d’inversions 
a Catalunya i la millora continuada de la productivitat de 
l’empresa catalana, i que és objecte de difusió mitjançant 
la marca ACC1Ó. En aquest sentit, la regulació inclou, 
en primer lloc, la de"nició de les "nalitats, la naturalesa, 
el règim jurídic i les funcions especí"ques de l’Agència. 
Igualment, incorpora la regulació dels òrgans de govern 
–que són el Consell Rector, el Consell d’Administració i 
la Presidència– i de l’òrgan de gestió de l’Agència –que 
és el conseller delegat o consellera delegada–. Per últim, 
l’estatut jurídic de l’Agència es completa amb la inclusió 
de les normes pertinents sobre personal, contractació, 
recursos econòmics, pressupost, patrimoni, comptabili-
tat i control econòmic i de gestió, essent especialment re-
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Capítol II. Laboratori General d’Assaigs i 
Investigació (LGAI).

Article 5. Dissolució del Laboratori General 
d’Assaigs i Investigació (LGAI)

Es dissol el Laboratori General d’Assaigs i Investigació 
(LGAI) i queda extingida la seva personalitat jurídica.

Article 6. Funcions del Laboratori General 
d’Assaigs i Investigació (LGAI)

Les funcions que l’ordenament jurídic atribueixi al La-
boratori General d’Assaigs i Investigació són assumides 
pel Departament de la Generalitat competent en matèria 
d’Indústria.

Capítol III. Institut d’Investigació Aplicada de 
l’Automòbil (IDIADA).

Article 7. Dissolució l’Institut d’Investigació 
Aplicada de l’Automòbil (IDIADA)

Es dissol l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automò-
bil i queda extingida la seva personalitat jurídica.

Article 8. Funcions de l’Institut d’Investigació 
Aplicada de l’Automòbil (IDIADA)

Les funcions que l’ordenament jurídic atribueix a l’Ins-
titut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) 
són assumides pel Departament de la Generalitat com-
petent en matèria d’Indústria.

Títol II. Organització

Capítol I. Àmbit de salut

Secció 1a. Modificació de la Llei 15/1990, de 9 
de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya

Article 9

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 13, que passa a tenir la 
redacció següent:

«1. El Consell de Direcció, òrgan superior de govern i 
direcció del Servei Català de la Salut, és format per:

»a) La persona titular del departament competent en ma-
tèria de salut, que n’és el/la president/a, i com a tal en té 
la representació institucional.

»b) La persona titular de la secretaria general del de-
partament competent en matèria de salut, que n’és el/la 
vice-president/a primer/a.

»c) La persona titular de la direcció del Servei Català de 
la Salut, que n’és el/la vice-president/a segon/a.

»d) Vint-i-un/a vocals amb la distribució següent:

»Un/a en representació del departament competent en 
matèria d’economia.

»Cinc en representació del departament competent en 
matèria de salut i el mateix nombre en representació de 
les regions sanitàries.

de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana. Per últim, 
la darrera disposició "nal estableix l’entrada en vigor de 
la llei l’endemà de la seva publicació en el Diari O�cial 

de la Generalitat de Catalunya atesa la necessitat de què 
les seves prescripcions siguin plenament efectives al més 
aviat possible.

En conjunt, les mesures contingudes en la Llei compor-
ten una simpli"cació i un aprimament reals de l’Admi-
nistració i del sector públic vinculat o dependent, que 
corre paral·lel amb un procés de racionalització de les 
estructures de direcció i de millora dels mecanismes de 
gestió que, com s’ha avançat, entronca clarament amb els 
objectius traçats en el Pla de Govern 2011-2014.

Títol Preliminar

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és la reestructuració organitza-
tiva i la reordenació de funcions dins el sector públic de 
Catalunya per tal de facilitar l’agilització dels tràmits i 
processos propis de l’activitat administrativa.

Article 2. Finalitats

Les "nalitats d’aquesta llei són:

a) Clari"car i simpli"car les estructures administratives 
i facilitar la seva adaptació a l’evolució de l’organització 
administrativa.

b) Promoure una Administració Pública que respongui 
amb més e"càcia i agilitat a les necessitats i els requeri-
ments de la ciutadania i les empreses i no generar a uns i 
altres costos innecessaris o desproporcionats.

c) Aconseguir una Administració àgil i sostenible al ser-
vei dels objectius de desenvolupament econòmic i social 
del país.

Títol I. Supressió d’organismes i entitats

Capítol I. Modificació de la Llei 21/2003, del 4 
de juliol, de foment de la pau.

Article 3

Es deixa sense contingut el Capítol III, integrat pels ar-
ticles 8 a 10, que regula el Consell Català de Foment de 
la Pau.

Article 4

S’afegeix una Disposició addicional, amb el contingut 
següent:

«Disposició addicional tercera

»Totes les referències que la normativa vigent faci al 
Consell Català de Foment de la Pau s’han d’entendre fe-
tes al Consell Assessor Internacional de l’Institut Català 
Internacional per la Pau.»
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tament competent en matèria de salut i el nombre de re-
presentants dels ajuntaments i dels consells comarcals del 
territori del Sector corresponent que determini en cada 
cas, per ordre, la persona titular del departament esmen-
tat, prèvia consulta als ens locals del sector sanitari, ate-
nent les característiques geogrà"ques, socioeconòmiques, 
demogrà"ques, laborals, epidemiològiques, culturals, cli-
màtiques, de vies i mitjans de comunicació, i de dotació 
de recursos sanitaris de l’àmbit del Sector respectiu. Pre-
sideix aquest òrgan la persona que ocupa la Gerència de la 
Regió Sanitària corresponent. En tot cas, la representació 
del departament competent en matèria de salut, incloent 
la presidència, no pot ser inferior al seixanta per cent, i la 
representació dels ajuntaments i dels consells comarcals 
del territori del Sector corresponent, que ha de ser pari-
tària, no pot ser inferior al quaranta per cent, podent-se 
establir mecanismes de vot ponderat que han de respectar 
els percentatges assenyalats, respectivament.»

Article 12

Es modi"ca l’apartat 2 de l’article 34, que passa a tenir la 
redacció següent:

«2. La persona titular de la Direcció del Sector Sanitari 
corresponent assisteix al Consell de Direcció amb veu i 
sense vot, si no n’és membre. Si n’és membre, hi assisteix 
amb veu i vot.»

Article 13

Es modi"ca l’apartat 3 de l’article 37, que passa a tenir la 
redacció següent:

«3. Per al desenvolupament de les seves funcions, la Di-
recció del Sector Sanitari compta amb les unitats fun-
cionals que, per ordre, determini la persona titular del 
departament competent en matèria de salut, prèvia con-
sulta del Consell de Direcció del Sector.»

Article 14

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 39, que passa a tenir la 
redacció següent:

«1. El Consell de Participació del Sector Sanitari té la 
composició següent:

»a) Quatre representants del departament competent en 
matèria de salut, un dels quals n’és el/la president/a.

»b) Dos/dues representants de les organitzacions sindi-
cals més representatives en l’àmbit territorial del Sector 
corresponent.

»c) Dos/dues representants de les organitzacions empre-
sarials més representatives en l’àmbit territorial del Sec-
tor corresponent.

»d) Dos/dues representants de les associacions de consu-
midors i usuaris més representatives en l’àmbit territori-
al del Sector corresponent.

»e) Dos/dues representants de les corporacions professi-
onals sanitàries de Catalunya.

»f) Dos/dues representants de la societat civil designats 
entre persones vinculades a les organitzacions no go-
vernamentals de l’àmbit sanitari o a les associacions i 
entitats professionals, cientí"ques, culturals, de famili-

»Dos/dues en representació dels consells comarcals de 
Catalunya.

»Dos/dues en representació dels ajuntaments de Catalu-
nya.

»Dos/dues en representació de les organitzacions sindi-
cals més representatives de Catalunya.

»Dos/dues en representació de les organitzacions empre-
sarials més representatives de Catalunya.

»Dos/dues en representació de les corporacions professi-
onals sanitàries de Catalunya.

»Els i les vocals del Consell de Direcció són nomenats i 
separats del càrrec pel conseller o consellera competent 
en matèria de salut, a proposta de cada una de les repre-
sentacions que el componen. Els vocals que representen 
els Consells Comarcals i els ajuntaments, han de ser de-
signats, a parts iguals, per les entitats associatives d’ens 
locals de Catalunya.

»El nomenament es fa per un període màxim de quatre 
anys, sense perjudici que les persones interessades pu-
guin ésser reelegides successivament, sempre que gau-
deixin de la representació requerida.»

Article 10

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 30 que passa a tenir la 
redacció següent:

«1. El Consell de Salut de la Regió Sanitària és l’òrgan 
de participació comunitària en les demarcacions territo-
rials del Servei Català de la Salut i es compon dels mem-
bres següents:

»a) Quatre representants de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, un/a dels/de les quals n’és el/la 
president/a.

»b) Dos/dues representants dels consells comarcals del 
territori de la Regió corresponent.

»c) Dos/dues representants dels ajuntaments del territori 
de la Regió corresponent.

»d) Dos/dues representants de les organitzacions sindi-
cals més representatives en l’àmbit territorial de la Re-
gió.

»e) Dos/dues representants de les organitzacions empre-
sarials més representatives en l’àmbit territorial de la 
Regió.

»f) Dos/dues representants de les associacions de consu-
midors i usuaris més representatives en l’àmbit territori-
al de la Regió.

»g) Dos/dues representants de les corporacions professi-
onals sanitàries de Catalunya.

»Actua com a secretari/ària un/a dels membres del Con-
sell de Salut.»

Article 11

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 34 d’ordenació sanità-
ria de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent:

«1. El Consell de Direcció, òrgan de govern del Sector 
Sanitari, és format pel nombre de representants del depar-



7 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 104

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 50

Secció 2a. Modificació de la Llei 31/2002, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives

Article 18. Canvi de denominació de l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques

L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, organisme au-
tònom administratiu de la Generalitat, creat per la Llei 
31/2002, de 30 de desembre, de mesures "scals i admi-
nistratives, passa a denominar-se Institut Català d’Ava-
luacions Mèdiques i Sanitàries. Totes les referències a 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, en la mateixa 
o una altra llei, i en la resta de la normativa, s’han d’en-
tendre fetes a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i 
Sanitàries.

Article 19

Es modi"ca la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 43, que 
passa a tenir la redacció següent:

«e) Dur a terme les funcions de control, avaluació i ins-
pecció necessàries per vetllar pel compliment de les ga-
ranties de seguretat i de qualitat dels centres i serveis as-
sistencials, sanitaris i sociosanitaris, i de les prestacions 
del sistema sanitari de responsabilitat pública, així com 
investigar possibles anomalies del sistema sanitari.»

Article 20

S’afegeix una nova lletra, la f), a l’apartat 1 de l’article 43 
de la Llei 31/2002 de mesures "scals i administratives, 
amb la següent redacció:

«f) Qualsevol altra que, dins de l’àmbit de les funcions 
inspectores d’avaluació mèdica o de les d’activitat de 
control sanitari, li encarregui el departament competent 
en matèria de salut.»

Secció 3a. Modificació de la Llei 8/2007, de 30 
de juliol, de l’Institut Català de la Salut

Article 21

Es suprimeix la lletra i) de l’apartat 2 de l’article 8.

Article 22

Es modi"ca la lletra j) de l’apartat 2 de l’article 8, que 
passa a tenir la redacció següent:

«j) Rati"car els acords o els convenis de col·laboració 
amb altres entitats, signats pel director o directora gerent 
de l’Institut Català de la Salut, de contingut econòmic 
superior a un milió d’euros.»

Article 23

Se suprimeixen les lletres k) i l) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 8.

Article 24

1. Es modi"ca la lletra n) de l’apartat 2 de l’article 8 que 
passa a tenir la redacció següent:

«n) Aprovar els plans d’inversions relatius a la construc-
ció i la remodelació dels centres, els serveis i els establi-
ments de l’Institut Català de la Salut de contingut econò-
mic superior a un milió d’euros.»

ars de malalts o veïnals amb implantació en el Sector 
corresponent.»

Article 15

Es modi"ca la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 50, que 
passa a tenir la redacció següent:

«d) Tots els béns i els drets dels consorcis, les societats, 
incloses les mercantils de capital majoritàriament públic, 
i les fundacions públiques, que siguin adscrits d’acord 
amb els terminis establerts a la Llei, sens perjudici que el 
seu ús i gestió s’encomani a un tercer.»

Article 16

S’afegeix una nova Disposició addicional, amb la redac-
ció següent:

«Disposició addicional setzena. Funcions de representa-
ció del departament competent en matèria de salut en el 
territori

»Els gerents de les Regions Sanitàries del Servei Català 
de la Salut, sense perjudici de les funcions que els atribu-
eix l’article 29 d’aquesta Llei, poden assumir, si així ho 
determina el Govern mitjançant decret, les funcions de 
representació del departament competent en matèria de 
salut en el territori.

»En aquest supòsit els correspon la funció de coordina-
ció, en l’àmbit territorial corresponent, del conjunt de 
l’activitat del departament competent en matèria de salut 
i dels ens que en depenen i dels òrgans territorials de 
direcció i gestió en què aquests ens s’estructuren, sens 
perjudici del règim de govern i d’autonomia funcional 
propis de cada ens.»

Article 17

S’afegeix una nova Disposició addicional, amb la redac-
ció següent:

«Disposició addicional dissetena. De la participació en 
comissions especí"ques

»1. A més dels òrgans de participació que estableix 
aquesta llei, la participació en el sistema sanitari català 
s’exerceix també mitjançant comissions especí"ques, si 
escau.

»2. Les comissions especí"ques es constitueixen, amb 
caràcter temporal o permanent, per resolució de la per-
sona titular de la direcció del Servei Català de la Salut 
per a l’estudi, el debat i la formulació de propostes sobre 
temes especí"cs que interessi al Servei Català de la Salut 
en l’exercici de les seves funcions. D’aquestes comissi-
ons, amb l’àmbit territorial o funcional que escaigui en 
cada cas, en formen part integrant les organitzacions, 
els consells, les societats, les associacions i les entitats 
proveïdores de serveis de salut que en cada moment en 
determini segons la matèria que s’ha d’abordar.»
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a l’assistència sanitària d’acord amb la Llei 21/2010, de 
7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del Servei Català de la Salut, sense per-
judici del que estableixen els articles 16 i 83 de la Llei 
general de sanitat.»

Article 30

Es modi"ca l’article 22, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 22. Patrimoni

»Constitueixen el patrimoni de l’Institut Català de la Sa-
lut:

»a) Els béns i els drets de què es titular i els que adquirei-
xi o rebi per qualsevol títol.

»b) Els béns i els drets de qualsevol naturalesa afectes 
als serveis de l’Institut Català de la Salut, la titularitat 
demanial dels quals li sigui cedida per la Generalitat o 
pel Servei Català de la Salut.

»c) Els béns i els drets de qualsevol naturalesa que li si-
guin adscrits per la Generalitat o pel Servei Català de la 
Salut.»

Article 31

Es deroga la Disposició transitòria segona.

Secció 4a. Modi"cació de la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre, de salut pública

Article 32

Es modi"ca l’apartat 2 de l’article 19, que passa a tenir la 
redacció següent:

«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 participació dels sectors sanitaris del 
Servei Català de la Salut.»

Article 33

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 26, que passa a tenir la 
redacció següent:

«1. El Consell de Participació de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya i els Consells de participació dels sec-
tors sanitaris del Servei Català de la Salut són òrgans de 
participació activa que exerceixen funcions de participa-
ció ciutadana, assessorament, consulta i seguiment sobre 
qüestions relacionades amb la salut pública i la salut en 
general a " de cooperar en la consecució dels objectius 
que els són propis.»

Article 34

Es modi"ca l’apartat 3 de l’article 29, que passa a tenir la 
redacció següent:

«3. La persona titular de la direcció del servei regional 
és un dels representants del departament competent en 
matèria de salut en el consell de direcció dels sectors 
sanitaris de llur regió, òrgan en el qual defensa les po-

2. Es modi"ca la lletra o) de l’apartat 2 de l’article 8, que 
passa a tenir la redacció següent:

«o) Rati"car les adquisicions de nous equipaments mè-
dics i d’altres, d’acord amb la política general de pla-
nificació territorial de serveis fixada pel departament 
competent en matèria de salut i amb els límits establerts 
en la dotació dels capítol VI del pressupost de l’Institut, 
sempre que no es tracti d’una adquisició per reposició i 
que el cost de l’equip superi el milió d’euros.»

Article 25

S’afegeix una nova lletra w) en l’apartat 2 de l’article 8, 
amb el contingut següent:

«8.2.w) Aprovar el Pla d’ordenació de recursos humans, 
prèvia negociació en la mesa sectorial de negociació de 
sanitat de conformitat amb l’article 80.2.g) de la Llei 
55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del perso-
nal estatutari dels serveis de salut.»

Article 26

Es modi"ca l’apartat 3 de l’article 8, que passa a tenir la 
redacció següent:

«El Consell d’Administració de l’Institut Català de la Sa-
lut pot delegar a la Comissió Executiva les funcions es-
tablertes per l’apartat 2, llevat de les lletres a, c, d, f i w.»

Article 27

Es modi"ca l’apartat 3 de l’article 12, que passa a tenir la 
redacció següent:

«12.3, La creació per part de l’Institut Català de la Sa-
lut de consorcis i d’entitats en qualsevol forma admesa 
en dret, llevat d’ens de dret públic i d’organismes autò-
noms, així com la participació en consorcis i entitats ja 
existents requereix l’acord d’una majoria absoluta de les 
persones membres del Consell d’Administració previ a 
l’autorització del Govern, si s’escau».

Article 28

Se suprimeixen els apartats 4 i 5 de l’article 12.

Article 29

Es modi"ca l’article 15, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«1. L’Institut Català de la Salut ha de reclamar, a l’empa-
ra de l’article 83 de Llei general de sanitat, el pagament 
de la taxa o el preu públic pertinent si, en virtut de les 
normes legals o reglamentàries, de les d’assegurances 
públiques o privades o de les de responsabilitat per lesió 
o malaltia causades a les persones assistides per l’Institut 
Català de la Salut, hi ha un tercer obligat al pagament. 
En el cas de convenis o concerts amb tercers obligats al 
pagament, se’ls ha de reclamar l’import de l’assistència 
prestada d’acord amb els termes del conveni o concert 
corresponent. Procedirà també la reclamació de l’import 
dels serveis a les persones usuàries sense dret a l’assis-
tència sanitària de cobertura pública, admesos com a pa-
cients privats d’acord amb allò establert a l’article 16 de 
la Llei general de sanitat.

»2. L’activitat dels centres i els serveis de l’Institut Català 
de la Salut, s’ha d’adreçar a tota la població que té dret 
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Article 39

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 61, que passa a tenir la 
redacció següent:

«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.

»L’autoritat sanitària pot establir, d’acord amb la norma-
tiva sectorial aplicable, obligació de presentar declara-
ció responsable o comunicació prèvia a l’inici de l’ac-
tivitat per a aquelles instal·lacions, establiments, serveis 
i indústries que desenvolupin activitats que poden tenir 
incidència en la salut. S’han de regular per reglament el 
règim de comunicació prèvia o declaració responsable i 
els requisits per a l’accés i exercici a l’activitat correspo-
nent.»

Article 40

Es modi"ca la lletra d) de l’article 69, passa a tenir la 
redacció següent:

«d) Fer funcionar instal·lacions, establiments, serveis i 
indústries o exercir activitats sense l’autorització sanità-
ria pertinent o, si escau, fer una producció per damunt 
dels límits que estableix l’autorització sanitària corres-
ponent, i també fer una modi"cació no autoritzada per 
l’autoritat competent de les condicions tècniques o es-
tructurals expresses sobre les quals es va atorgar l’auto-
rització corresponent.

»Així mateix, fer funcionar instal·lacions, establiments, 
serveis i indústries o exercir activitats amb incompli-
ment del que estableixi la normativa sectorial d’aplicació 
pel que fa a les obligacions de comunicació prèvia o de 
declaració responsable, quan la infracció no es consideri 
lleu per no tenir una repercussió directa en la salut pú-
blica.»

Article 41

Es deroga la Disposició addicional Tercera.

Secció 5a. Modificació de la Llei 21/2010, de 7 
de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de 
cobertura pública a càrrec del Servei Català de 
la Salut

Article 42

Es modi"ca la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 2, que 
passa a tenir la redacció següent:

«2. També són titulars del dret a l’assistència sanitària 
a càrrec del Servei català de la Salut les persones que 
formen part d’algun dels col·lectius següents:

»a) Les persones empadronades en qualsevol municipi 
de Catalunya amb una antiguitat mínima de 6 mesos, 
que no estiguin incloses en cap dels supòsits de l’apar-
tat 1 d’aquest article i que acreditin que no tenen accés 
a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec 
d’una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut.»

lítiques de salut pública, d’acord amb les directrius del 
departament competent en matèria de salut.»

Article 35

Es modi"ca l’apartat 4 de l’article 32, que passa a tenir la 
redacció següent:

«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 direc-
tor o directora de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya 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 adminis-
tratiu.»

Article 36
Es modi"quen els apartats 1 i 2 de l’article 51 que passen 
a tenir la redacció següent:

«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 per altres laboratoris, 
de diferents camps analítics i de titularitat pública o pri-
vada, amb l’objectiu 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 i el pro-
cediment d’inclusió i exclusió de la xarxa de laboratoris 
de salut pública.»

Article 37
Es modi"quen les lletres b) i g) de l’apartat 1 de l’article 
55, que passen a tenir la redacció següent:

«b) Establir l’exigència de registres, autoritzacions, co-
municacions prèvies o declaracions responsables 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 sec-
torial.»

«g) Acordar la clausura o el tancament de les instal-
lacions, els establiments, els serveis o les indústries que 
no tinguin les autoritzacions sanitàries o que no com-
pleixin amb les obligacions de comunicació prèvia o de 
declaració responsable, d’acord amb la normativa secto-
rial d’aplicació.»

Article 38
Es modi"ca la lletra b) segona de l’apartat 4 de l’article 
60, que passa a tenir la redacció següent:

«Segona. La persona interessada ha de justi"car que ha 
tramès la seva mostra a un establiment acreditat perquè 
un facultatiu o facultativa designat pel laboratori en faci 
l’anàlisi contradictòria, utilitzant les mateixes tècniques 
emprades en l’anàlisi inicial. El resultat analític i, si s’es-
cau, el dictamen tècnic complementari s’han de trametre 
a l’Administració en el termini d’un mes a partir de la 
sol·licitud d’anàlisi contradictòria. Una vegada transcor-
regut 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.»
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Secció 5a. Modificació de la Llei 19/2005, de 
27 de desembre, de l’Institut Geològic de 
Catalunya.

Article 48

Es modi"ca l’apartat 5 de l’article 8, que passa a tenir la 
redacció següent:

«5. Les vocalies del Consell Rector són determinades pel 
Govern i hauran de tenir representació de la Generalitat, 
de les administracions locals i de les entitats l’activitat 
de les quals estigui relacionada amb les competències de 
l’Institut.»

Article 49

Se suprimeix l’apartat 6 de l’article 8.

Secció 6a. Modificació de la Llei 13/2009, de 
22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Article 50

Es modi"ca la lletra c de l’apartat 1 de l’article 6, que 
passa a tenir la redacció següent

«c) Les persones que determini el Govern en repre-
sentació de la Generalitat i de les entitats l’activitat de 
les quals estigui relacionada amb les competències de 
l’Agència.»

Secció 7a. Modificació de la Llei 14/2009, de 
22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres 
infraestructures aeroportuàries

Article 51

Es modi"ca l’apartat 3 de l’article 14, que passa a tenir la 
redacció següent:

«Article 14

»3. L’òrgan d’administració d’Aeroports de Catalunya és 
el director o directora».

Article 52

Es modi"ca l’article 16, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 16. Consell d’Administració

»1. El Consell d’Administració d’Aeroports de Catalu-
nya és l’òrgan de direcció i control d’Aeroports de Cata-
lunya i resta constituït pels membres següents:

»a) El president o presidenta.

»b) El vicepresident o vicepresidenta.

»c) el director o directora

»d) Els consellers.

»2. El càrrec de president o presidenta del Consell d’Ad-
ministració correspon al president o presidenta d’Aero-
ports de Catalunya, de conformitat amb el que estableix 
l’article 15.2.

Capítol II. Àmbit de territori

Secció 1a. Modificació de la Llei 15/2001, de 14 
de novembre, de meteorologia.

Article 43

Es modi"quen les lletres c, d, e i f de l’apartat 2 de l’arti-
cle 8 que queden refoses de la següent manera:

«c) Les persones que determini el Govern en represen-
tació de la Generalitat, dels ens locals i de les entitats 
l’activitat de les quals estigui relacionada amb les com-
petències del Servei Meteorològic de Catalunya.»

Secció 2a. Modificació de la Llei 28/2002, de 
30 de desembre, de creació de l’Institut per 
al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran.

Article 44

Es modi"quen les lletres e, f, g i h de l’apartat 2 de l’arti-
cle 5 que queden refoses de la següent manera:

«e) El Consell Rector és compost pels membres que de-
termini el Govern en representació de la Generalitat, de 
les administracions locals i de les entitats l’activitat de les 
quals estigui relacionada amb les competències de l’Ins-
titut. En tot cas, en formarà part un representant del Con-
sell General d’Aran»

Secció 3a. Modificació del Decret Legislatiu 
1/2003, de 8 de gener, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.

Article 45

Es modi"quen les lletres e, f, g, h i i de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 5 que queden refoses de la següent manera:

«e) El Consell Rector és compost pels membres que de-
termini el Govern en representació de la Generalitat, de 
les administracions locals i de les entitats l’activitat de les 
quals estigui relacionada amb les competències de l’Ins-
titut.»

Secció 4a. Modificació de la Llei 16/2005, de 27 
de desembre, de la informació geogràfica i de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Article 46

Es modi"ca l’apartat 5 de l’article 14 que passa a tenir la 
redacció següent:

«5. Les vocalies del Consell Rector són determinades pel 
Govern i hauran de tenir representació de la Generalitat, 
de les administracions locals i de les entitats l’activitat 
de les quals estigui relacionada amb les competències de 
l’Institut.»

Article 47

Se suprimeix l’apartat 6 de l’article 14, que queda sense 
contingut.
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»c) Executar els acords que aprovi el Consell d’Admi-
nistració.

»d) Impulsar i presentar al Consell d’Administració, con-
juntament amb el president o presidenta, els projectes i 
les propostes sobre els assumptes que requereixen el pro-
nunciament del Consell d’Administració.

»e) Actuar com a òrgan de contractació de l’ens i, en 
conseqüència, adjudicar els contractes sobre els quals el 
Consell d’Administració ha informat prèviament, llevat 
dels supòsits en què, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 17.2, no sigui necessari.

»f) Dirigir, coordinar, gestionar, inspeccionar i controlar 
les instal·lacions i els serveis de l’entitat.

»g) Contractar el personal de l’entitat i exercir-ne la di-
recció superior.

»h) Complir totes les funcions que el Consell d’Adminis-
tració o el president o presidenta li deleguin.

»i) Complir qualsevol altra funció que aquesta llei no 
atribueixi a un altre òrgan.»

Article 55

Es modi"ca l’apartat 2 de l’article 19, que passa a tenir la 
redacció següent:

«Article 19

»2. El Consell Social d’Aeroports de Catalunya és inte-
grat pel president o presidenta i el vicepresident o vice-
presidenta de l’ens, pel director o directora del Consell 
d’Administració i per un nombre de vocals que s’han de 
designar pel Govern entre els representants de la Ge-
neralitat, de les administracions locals i de les entitats 
l’activitat de les quals estigui relacionada amb les com-
petències de l’Institut.»

Capítol III. Àmbit de cultura

Secció 1a. Modificació de la Llei 4/1993, de 18 
de març, del sistema Bibliotecari de Catalunya

Article 56

Es modi"ca el primer paràgraf de l’article 15, que passa 
a tenir el redactat següent:

«El Director o Directora de la Biblioteca de Catalunya 
que és nomenat per decret, té les funcions següents:»

Secció 2a. Nova denominació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals

Article 57

L’Institut Català de les Indústries Culturals passa a deno-
minar-se Institut Català de la Creació i de les Empreses 
Culturals. Totes les referències a l’esmentat Institut que 
consten a la legislació vigent s’han d’entendre fetes a la 
nova denominació.

»3. El vicepresident o vicepresidenta del Consell d’Admi-
nistració és designat pel Consell d’entre els seus mem-
bres, substitueix el president o presidenta en cas de va-
cant, absència o malaltia, i compleix les funcions que li 
delegui.

»4. El director o directora del Consell d’Administració és 
nomenat i duu a terme la gestió ordinària d’Aeroports de 
Catalunya en els termes que estableix l’article 18.

»5. Un secretari o secretària, que designa el president o 
presidenta d’entre el personal de l’ens o del departament 
de l’Administració de la Generalitat al qual és adscrit, 
assisteix a les reunions del Consell d’Administració amb 
veu però sense vot.

»6. Els consellers del Consell d’Administració, que no 
poden ésser més de tretze, són nomenats i separats pel 
Govern, a proposta del conseller o consellera competent 
en matèria aeroportuària, i exerceixen el càrrec durant 
un període de cinc anys llevat que hagin estat designats 
per raó de llur càrrec.

»7. Els membres del Consell d’Administració resten 
subjectes al règim d’incompatibilitats que estableix la 
normativa que els sigui aplicable per raó del càrrec que 
ocupen.

»8. En la composició del Consell d’Administració s’ha de 
tendir a la participació paritària de dones i homes.

»9. El règim d’acords i el funcionament del Consell d’Ad-
ministració es regeix pel que estableixen la normativa 
aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la 
Generalitat i el reglament de règim intern.»

Article 53

Es modi"ca la lletra p de l’apartat 1 de l’article 17, que 
passa a tenir la redacció següent:

«Article 17:

»p) proposar el nomenament i separació del director o 
directora»

Article 54

Es modi"ca l’article 18, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 18. Director o directora

»1. El director o directora del Consell d’Administració 
d’Aeroports de Catalunya és nomenat pel Govern d’en-
tre els membres del Consell d’Administració, s’encarrega 
de la gestió ordinària de l’entitat i executa les directrius 
aprovades pel Consell d’Administració.

»2. Corresponen al director o directora del Consell d’Ad-
ministració d’Aeroports de Catalunya les funcions se-
güents:

»a) Gestionar i dirigir l’entitat en els aspectes adminis-
tratius i tècnics.

»b) Vetllar pel compliment de les directrius de funcio-
nament de l’entitat que estableixi el Consell d’Adminis-
tració.
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»i) Facilitar les relacions entre les empreses culturals i 
les administracions públiques.

»j) Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les em-
preses culturals.

»k) Difondre la informació relativa als ajuts i els serveis 
que els organismes de qualsevol àmbit territorial desti-
nen a la creació artística i cultural i a les empreses cul-
turals.

»l) Fomentar les accions formatives d’interès per al des-
envolupament de les empreses culturals.

»m) Promoure i executar qualsevol altra activitat dirigi-
da a desenvolupar la creació artística i cultural i les em-
preses culturals a Catalunya.

»n) Vetllar pel compliment de la normativa de promoció 
de la llengua i la cultura catalanes i de la llengua i la 
cultura occitana aranesa.

»o) Vetllar per les relacions entre la cultura, el desenvo-
lupament econòmic i el foment i l’ocupació.

»2. L’Institut Català de la Creació i de les Empreses Cul-
turals, per complir les seves funcions, pot:

»a) Establir convenis amb entitats públiques i privades, 
especialment amb les que puguin coadjuvar a la conse-
cució dels objectius de l’Institut. Amb l’aprovació prèvia 
del Govern, l’Institut pot participar en consorcis amb 
altres entitats públiques o amb entitats privades sense 
"nalitat de lucre.

»b) Constituir societats mercantils, o participar-hi, amb 
l’obtenció prèvia de les autoritzacions legalment esta-
blertes, per dur a terme qualsevol activitat econòmica re-
lacionada amb les funcions establertes per aquesta Llei.

»c) Participar en operacions de capital risc i en entitats 
d’aquesta naturalesa.

»d) Concedir ajuts i facilitar l’accés de les empreses cul-
turals a línies especials de crèdit.

»e) Establir formes de col·laboració amb els ens locals, 
l’Administració de la Generalitat i altres administracions 
en relació al talent i les empreses de la cultura.

»f) Coproduir qualsevol mena de producte cultural, amb 
entitats públiques o privades.

»3. L’Institut Català de la Creació i de les Empreses 
Culturals, en l’aplicació de les accions de foment esta-
blertes per l’apartat 2.d, s’ha de subjectar a criteris de 
publicitat, concurrència i objectivitat i s’ha d’ajustar a la 
normativa de la Unió Europea en matèria d’ajuts públics 
a empreses, així com al marc legal vigent a Catalunya 
en matèria de llengua.»

Article 60

Es modi"quen les lletres c i d de l’apartat 1 de l’article 5, 
que passen a tenir la redacció següent:

«c) Hi ha d’haver vocalies en representació, com a mí-
nim, dels departaments competents en matèria de cultu-
ra, llengua, indústria, comerç, economia, noves tecnolo-
gies i radiodifusió i televisió; de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, de les entitats representatives 
de les administracions locals, i d’organitzacions repre-

Secció 3a. Modificació de la Llei 20/2000, del 
29 de desembre, de l’Institut Català de les 
Indústries Culturals

Article 58

Es modi"ca l’article 2, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 2. Objecte

»1. L’Institut Català de la Creació i de les Empreses Cul-
turals té per objecte impulsar la creativitat artística, la 
producció cultural i la difusió mitjançant el desenvolu-
pament de les empreses culturals, ja siguin persones físi-
ques o jurídiques, i fomentar el consum cultural així com 
l’ampliació de mercats per a la cultura catalana.

»2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per empreses cul-
turals les persones físiques o jurídiques dedicades a la 
creació, la producció, la distribució o la comercialització 
de productes culturals incorporats a qualsevol mena de 
suport, i també les dedicades a la producció, la distri-
bució o la comercialització d’espectacles en viu. S’in-
clouen dins d’aquest concepte les persones físiques que 
exerceixen una activitat econòmica de creació artística 
o cultural.»

Article 59

Es modi"ca l’article 3, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 3. Funcions

»1. Les funcions de l’Institut Català de la Creació i de les 
Empreses Culturals són les següents:

»a) Impulsar el desenvolupament del talent cultural i de 
les empreses i entitats que el despleguen, donant suport a 
la creació, a la seva producció i a la seva difusió.

»b) Interactuar amb els diferents sectors i agents vincu-
lats a la creació cultural i a les empreses culturals esta-
blint i gestionant programes orientats a la prestació de 
suport tècnic i al foment de l’activitat econòmica i ocu-
pacional en l’àmbit de la cultura.

»c) Impulsar la col·laboració entre les empreses i les per-
sones creadores artístiques i culturals.

»d) Fomentar el desenvolupament de les empreses cultu-
rals i ajudar a implantar-ne noves empreses.

»e) Promoure el talent, la innovació i la recerca d’ofertes 
de qualitat de noves estètiques i nous llenguatges.

»f) Promoure la creació, la producció i la distribució en 
l’àmbit de les tecnologies digitals.

»g) Impulsar el consum cultural intern promovent cir-
cuïts nacionals i col·laborar en l’exportació de productes 
culturals en circuïts estatals i internacionals, especial-
ment dels expressats en llengua catalana o occitana ara-
nesa, impulsant la presència d’empreses i creadors cultu-
rals a l’exterior.

»h) Col·laborar i donar suport a les iniciatives d’entitats 
sense ànim de lucre que promouen el desenvolupament 
de les empreses culturals i de la creació artística i cul-
tural.
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Article 64

S’afegeix un article 11, amb la següent redacció:

«Article 11. Contracte programa

»El Departament competent en matèria de cultura i l’Ins-
titut Català de la Creació i de les Empreses Culturals han 
d’establir un contracte programa que ha d’incloure, com 
a mínim, la de"nició anual dels objectius a assolir, la 
previsió de resultats a obtenir i els instruments de segui-
ment i control i d’avaluació a què l’activitat de l’entitat 
s’ha de sotmetre durant la vigència del contracte.»

Article 65

S’afegeix una Disposició addicional tercera, amb la se-
güent redacció:

«Tercera

»Contra els actes subjectes a dret administratiu dels òr-
gans de l’Institut Català de la Creació i de les Empreses 
Culturals es pot interposar recurs d’alçada davant el con-
seller o consellera del Departament competent en matè-
ria de cultura.»

Secció 4a. Modificació de la Llei 6/2008, de 13 
de maig, del Consell Nacional de la Cultura  
i de les Arts

Article 66

Es modi"ca l’article 3, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 3. Objecte

»El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té per 
objecte assessorar el Govern en el conjunt de la política 
cultural i vetllar pel suport i la promoció de la creació 
artística, i concretament ha de:

»a) Vetllar pel desenvolupament de l’activitat cultural.

»b) Col·laborar en l’ordenament de la política cultural pel 
que fa a la creació artística.

»c) Vetllar pel suport i la promoció de la creació artística 
i cultural, d’acord amb el que estableix l’article 4.i i l.

»d) Instrumentar un sistema d’auditoria cultural dels 
equipaments públics, que tingui en compte la promoció 
de la cultura i el seu retorn social.»

Article 67

Es modi"ca l’article 4, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 4. Funcions

»Les funcions del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts són:

»a) Elaborar l’informe anual sobre l’estat de la cultura i 
de les arts de Catalunya.

»b) Dur a terme el seguiment i l’avaluació de les acci-
ons de difusió, promoció i foment de l’activitat cultural 
a Catalunya.

sentatives dels diversos sectors de la creació i de les em-
preses culturals.»

»d) La representació dels sectors de la creació i de les 
empreses culturals no pot ser inferior a dues cinquenes 
parts dels membres del Consell.»

Article 61

Es modi"ca la lletra b de l’apartat 1 de l’article 6, que 
passa a tenir la redacció següent:

«b) Hi ha d’haver vuit vocalies en representació dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat, una 
vocalia en representació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i tres vocalies en representació 
dels diversos sectors de la creació i de les empreses cul-
turals.»

Article 62

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 6, amb la següent 
redacció:

«3. Correspon a la presidència del Consell d’Administra-
ció, a més de les funcions pròpies de la presidència d’un 
òrgan col·legiat, les següents:

»a) Fer les convocatòries públiques d’ajuts, d’acord amb 
les bases reguladores aprovades pel Consell d’Adminis-
tració.

»b) Resoldre els ajuts de l’Institut, a proposta de la perso-
na titular de la Direcció.

»Aquestes funcions són delegables en la persona titular 
de la direcció.»

Article 63

Es modi"ca l’article 7, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 7. La direcció

»La persona titular de la direcció de l’Institut Català de 
la Creació i de les Empreses Culturals és nomenada pel 
conseller o consellera del Departament competent en 
matèria de cultura, després d’escoltar el Consell Gene-
ral. Té les funcions següents:

»a) Executar els acords del Consell d’Administració 
i subscriure els convenis necessaris per a l’execució 
d’aquests acords.

»b) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de 
l’Institut.

»c) Exercir la direcció del personal.

»d) Representar judicialment i extrajudicialment l’Insti-
tut en les actuacions pròpies de la seva administració.

»e) Elevar la proposta de resolució dels procediments de 
concessió dels ajuts de l’Institut a la presidència del Con-
sell d’Administració.

»f) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la di-
recció de l’administració de l’Institut i les que li delegui 
el Consell d’Administració o la presidència del Consell 
d’Administració».



7 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 104

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 57

«2. El Plenari del Consell és integrat per cinc membres, 
nomenats pel Parlament d’entre persones amb experièn-
cia i de prestigi reconegut en l’àmbit cultural i artístic. 
La composició i la renovació posterior del Plenari han de 
respondre a criteris de participació paritària de dones i 
homes. També s’ha de vetllar perquè el Plenari reculli la 
pluralitat pel que fa a les disciplines artístiques.»

Article 70

Es deroguen els articles 13 i 15.

Secció 5a. Modificació de la Llei 20/1987, 
de 12 de novembre, de creació de l’Entitat 
Autònoma Institució de les Lletres Catalanes

Article 71

Es modi"ca l’article 2, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 2. Objecte

»1. La Institució de les Lletres Catalanes té per objecte 
vetllar per la presència pública de la literatura, treballar 
per garantir el prestigi social dels escriptors i les escrip-
tores catalans i exercir d’agent col·lectiu de les lletres ca-
talanes davant la societat.

»2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per “lletres cata-
lanes” el conjunt de la producció literària en llengua ca-
talana en qualsevol dels gèneres i difosa per qualsevol 
mitjà.

»3. Per acomplir aquest objecte, la Institució ha de vet-
llar pel compliment dels objectius següents:

»a) Promoure la literatura i fomentar la lectura en ge-
neral.

»b) Protegir i difondre el patrimoni literari català.

»c) Impulsar el reconeixement social de les lletres cata-
lanes i donar la màxima projecció pública als escriptors 
i escriptores catalans.

»d) Donar suport als escriptors i escriptores en llengua 
catalana i a les associacions del sector.»

Article 72

Es modi"ca l’article 3, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 3. Funcions

»La Institució de les Lletres Catalanes té les funcions 
següents:

»a) Promoure el prestigi del sistema literari català en co-
operació amb els agents públics i privats que actuen en 
el camp de les lletres catalanes o l’acció dels quals hi té 
alguna incidència.

»b) Promoure la presència pública, el coneixement i la 
difusió de la literatura catalana, la clàssica i l’actual, a 
l’interior del seu àmbit lingüístic, en tots els sectors i es-
taments de la societat i per tots els mitjans de difusió 
possibles.

»c) Participar en les accions de foment de la lectura i 
accés a la literatura que impulsin els organismes de la 

»c) Afavorir i impulsar el diàleg entre el món de la cre-
ació dels sectors culturals i artístics i l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i, si escau, exercir la inter-
mediació.

»d) Informar el Govern i el Parlament sobre l’estat de 
l’educació en la cultura i, especialment, de l’ensenya-
ment de les professions vinculades a la cultura.

»e) Participar amb el departament competent en matèria 
de cultura en la de"nició de les línies estratègiques i els 
objectius nacionals.

»f) Emetre informes preceptius sobre els avantprojectes 
de llei que incideixin en temes de política cultural, espe-
cialment en el vessant de la creació artística.

»g) Elaborar dictàmens i formular recomanacions en 
matèria de cultura i política cultural a iniciativa pròpia 
o a instància dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat, d’organismes dependents de la Generalitat 
o del Parlament. En tots els casos, la creació de nous or-
ganismes o equipaments culturals de caràcter nacional 
de l’àmbit de la creació artística ha d’ésser objecte d’un 
informe preceptiu.

»h) Emetre informes preceptius sobre el nomenament 
dels responsables dels equipaments culturals dedicats 
especí"cament a la creació artística que correspongui al 
Govern.

»i) Proposar i vetllar per les mesures de suport a cre-
adors i a entitats respecte a la promoció, el foment, la 
difusió i la projecció de la creació artística i els seus pro-
cediments.

»j) Avaluar els contractes programa que regeixen les 
relacions entre el Departament competent en matèria 
de cultura i els equipaments culturals de l’àmbit de la 
creació artística de titularitat o participats per l’Admi-
nistració de la Generalitat.

»k) Elaborar les auditories culturals dels equipaments 
culturals de titularitat de l’Administració de Generalitat 
i d’aquelles entitats públiques o privades que li ho enco-
manin.

»l) Concedir els Premis Nacionals de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya.

»m) Establir vincles de col·laboració amb els òrgans as-
sessors i de participació sectorial del departament com-
petent en matèria de cultura.

»n) Vetllar per la presència i la protecció de la llengua 
pròpia de Catalunya i de l’Aran en l’àmbit de la creació 
artística.

»o) Vetllar per la igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones en l’àmbit de la creació artística i cultural.

»p) Complir qualsevol altra funció que li encarregui el 
departament competent en matèria de cultura.»

Article 68

Se suprimeix l’apartat e de l’article 5.

Article 69

Es modi"ca l’apartat 2 de l’article 6, que passa a tenir la 
redacció següent:
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titats públiques que hi estiguin adscrites o vinculades, 
nomenades per la persona titular del departament com-
petent en cultura, a proposta, si escau, del departament 
corresponent.

»d) Hi ha d’haver set vocalies en representació del Con-
sell Assessor, nomenades, d’entre les persones membres, 
per la persona titular del departament competent en cul-
tura a proposta del Consell Assessor.

»e) La persona que actuï com a secretària, que assisteix 
a les reunions de la Junta amb veu però sense vot, ha de 
ser designada per la persona titular de la Direcció entre 
el personal de la Institució.

»3. A les reunions de la Junta de Govern poden assistir 
persones expertes en les matèries concretes de què trac-
tin per tal de prestar el seu assessorament tècnic.»

Article 75

Es modi"ca l’article 6, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 6. Funcions de la Junta de Govern

»Són funcions de la Junta de Govern:

»a) Aprovar les línies bàsiques d’actuació de la Institu-
ció.

»b) Aprovar la proposta de contracte programa a forma-
litzar amb el departament competent en cultura.

»c) Aprovar l’avantprojecte de pressupost anual i ele-
var-lo a la persona titular del departament competent en 
cultura.

»d) Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pres-
supost de l’exercici precedent.

»e) Aprovar el programa d’actuació, d’inversions i de "-
nançament de l’exercici següent, d’acord amb el contrac-
te programa.

»f) Aprovar el reglament de règim interior, un cop escol-
tat el Consell Assessor.

»g) Supervisar la gestió de la persona titular de la Di-
recció.

»h) Proposar les necessitats i aprovar la plantilla de per-
sonal.

»i) Aprovar els preus dels serveis que presti la Institució.

»j) Aprovar els contractes d’un import superior al cinc 
per cent del pressupost de la Institució així com els que 
impliquin una despesa pluriennal de caràcter no recur-
rent, sens perjudici de l’aprovació pel Govern.

»k) Qualsevol altra funció atribuïda per reglament.»

Article 76

Es modi"ca l’article 7, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 7. Degà o Degana

»1. El Degà o Degana de la Institució de les Lletres Ca-
talanes ha de ser un escriptor o escriptora de reconegut 
prestigi nomenat per la persona que ostenti la Presidèn-
cia de la Generalitat a proposta de la persona titular del 

Generalitat i col·laborar amb altres organismes públics i 
les iniciatives privades en aquest àmbit.

d) Promoure l’espai d’intercanvi i la relació entre els 
escriptors i les escriptores en llengua catalana de tot el 
domini lingüístic i amb els escriptors i les escriptores en 
altres llengües.

»e) Promoure la transmissió de la tradició literària cata-
lana i la difusió del patrimoni literari català, i els estudis 
literaris en català i sobre la literatura catalana.

»f) Promoure, en col·laboració amb els organismes cor-
responents, la presència de la literatura i la dels escrip-
tors i escriptores catalans en el sistema educatiu i en els 
mitjans de comunicació públics i privats.

»g) De"nir i avaluar les línies de suport, difusió i foment 
relacionades amb el fet literari.

»h) Presentar anualment a la persona titular del Depar-
tament competent en matèria de cultura i, com a mínim, 
una vegada cada legislatura davant el Parlament de Ca-
talunya un dictamen sobre la presència pública de la lite-
ratura i el reconeixement social de les lletres catalanes.

»i) Aprovar el seu reglament de règim interior.

»j) Impulsar qualsevol altra iniciativa tendent a l’acom-
pliment de les funcions que té atribuïdes.

»k) Realitzar qualsevol altra funció de naturalesa anàlo-
ga que li encarregui el Departament competent en matè-
ria de cultura.»

Article 73

Es modi"ca l’article 4, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 4. Òrgans de govern

»La Institució de les Lletres Catalanes es regeix pels òr-
gans següents:

»a) La Junta de Govern.

»b) El Degà o Degana.

»c) El Director o Directora.

»d) El Consell Assessor.»

Article 74

Es modi"ca l’article 5, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 5. Junta de Govern

»1. La Junta de Govern és l’òrgan superior de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes i li corresponen les màximes 
facultats de direcció de la Institució.

»2. La Junta de Govern és integrada per setze membres, 
segons la composició que es determini per reglament, 
amb els criteris següents:

»a) La presideix el Degà o Degana de la Institució.

»b) N’exerceix la vicepresidència la persona titular de la 
Direcció de la Institució.

»c) Hi ha d’haver set vocalies en representació dels de-
partaments de l’Administració de la Generalitat o d’en-
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»b) Participar, a través d’una representació del consell, 
en totes les comissions de valoració d’ajuts a la creació 
literària, a la seva difusió i a la promoció del llibre i la 
lectura que concedeixen els organismes de la Generali-
tat, en procediments de concurrència competitiva.

»c) Proposar les accions que consideri convenients per 
complir millor els objectius de la Institució.»

Article 79

Es modi"ca l’article 11 de la Llei 20/1987, de 12 de no-
vembre, de creació de l’Entitat Autònoma Institució de 
les Lletres Catalanes, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 11. Director o Directora

»1. La persona titular de la Direcció de la Institució de 
les Lletres Catalanes és nomenada pel Govern a proposta 
de la persona titular del departament competent en cul-
tura, un cop escoltat el Consell Assessor.

»2. La persona titular de la Direcció és la responsable 
màxima de la gestió ordinària de la Institució i té les fun-
cions següents:

»a) Proposar les línies bàsiques d’actuació de la Institu-
ció i el programa d’actuació, d’inversions i "nançament, 
d’acord amb el contracte programa.

»b) Elaborar l’avantprojecte de pressupostos i la proposta 
de comptes anuals, de liquidació del pressupost i de la 
plantilla de personal.

»c) Executar els acords de la Junta de Govern.

»d) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de la 
Institució.

»e) Exercir l’administració dels béns i els fons que la Ins-
titució té adscrits.

»f) Aprovar les despeses i ordenar els pagaments.

»g) Exercir la direcció del personal.

»h) Representar judicialment i extrajudicialment la Insti-
tució en les actuacions pròpies de la seva administració.

»i) Subscriure convenis, concerts i contractes públics o 
privats i vigilar-ne el compliment i l’execució.

»j) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la 
direcció de la Institució i les que li delegui la Junta de 
Govern.

»3. La Direcció de la Institució té rang de direcció ge-
neral.»

Article 80

S’afegeix un nou article 14, amb la redacció següent:

«Article 14. Contracte programa

»1. El departament competent en cultura i la Institució de 
les Lletres Catalanes han d’establir un contracte progra-
ma que inclogui, com a mínim, els objectius estratègics 
i operatius de la Institució, el pla d’actuació, les aporta-
cions de l’Administració de la Generalitat, els mecanis-
mes de vinculació d’aquests recursos al compliment dels 
objectius, el sistema per avaluar aquest compliment, les 

departament competent en cultura, un cop escoltat el 
Consell Assessor.

»2. Són funcions del Degà o Degana:

»a) Exercir l’alta representació de la Institució.

»b) Convocar, presidir i moderar les reunions de la Junta 
de Govern i dirimir, amb el seu vot de qualitat, els em-
pats que es produeixin en les votacions.

»c) Autoritzar amb la seva "rma les actes de les reunions 
de la Junta de Govern.

»3. El Degà o Degana és nomenat per un període de tres 
anys.»

Article 77

Es modi"ca l’article 9, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 9. Consell Assessor

»El Consell Assessor de la Institució de les Lletres Ca-
talanes és integrat per un màxim de trenta membres, se-
gons la composició que es determini per reglament, amb 
els criteris següents:

»a) El presideix la persona titular del departament com-
petent en cultura.

»b) N’exerceix la vicepresidència el Degà o Degana de 
la Institució.

»c) Hi ha d’haver vocalies en representació de les associ-
acions d’escriptors i escriptores, "ns a un màxim de deu, 
i d’altres entitats culturals del sector de les lletres, "ns a 
un màxim de cinc.

»d) Hi ha d’haver vocalies en representació del sector 
editorial i del llibre, dels mitjans de comunicació i d’al-
tres sectors professionals rellevants per a la difusió de les 
lletres, "ns a un màxim de nou.

»e) En són membres la darrera persona que n’hagi estat 
degana i tres personalitats eminents del sector de les lle-
tres catalanes, nomenades per la persona titular del de-
partament competent en cultura a proposta del Consell 
Assessor, per un període de tres anys renovable per tres 
més.

»f) Hi actua com a secretària, amb veu i sense vot, la 
mateixa persona que ho faci a la Junta de Govern.»

Article 78

Es modi"ca l’article 10, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 10. Funcions del Consell Assessor

»El Consell Assessor és l’òrgan consultiu de la Institució 
i té les funcions següents:

»a) Emetre la seva opinió sobre totes les qüestions que 
li són sotmeses pel Degà o Degana, per la persona ti-
tular de la Direcció o per la Junta de Govern. El Con-
sell Assessor ha de ser escoltat preceptivament abans de 
l’aprovació del programa d’actuació, d’inversions i de 
"nançament i del reglament de règim interior així com 
abans del nomenament del Degà o Degana i de la perso-
na titular de la Direcció.



7 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 104

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 60

«1. Els departaments de la Generalitat, organismes i en-
titats que en depenen o hi estan vinculats relacionats a 
l’article 3 c) d’acord amb les funcions que els són pròpi-
es, poden elaborar directament o indirectament estudis 
d’opinió que tinguin com a objecte únic analitzar les ac-
tituds i les opinions de la societat de Catalunya, avaluar 
les polítiques o fer el seguiment dels serveis, o qualsevol 
altre objecte que sigui rellevant per a l’acció de govern 
de cada departament, organisme i entitat sens perjudici 
de l’exclusivitat del Centre d’Estudis d’Opinió pel que fa 
a tots els estudis de caràcter polític.

»2. Cada departament, d’acord amb les funcions que li 
són pròpies, pot elaborar un pla de treball anual amb re-
lació als estudis a què fa referència l’apartat 1, que inclo-
gui les propostes dels organismes i entitats que en depe-
nen o hi estan vinculats relacionats a l’article 3 c). El dit 
pla ha de contenir la identi"cació dels estudis, la forma 
d’adjudicació i el nivell de difusió i se’n donarà compte 
al Consell Rector.

»3. El Centre d’Estudis d’Opinió homologa les empreses 
que poden fer els estudis d’opinió d’interès de la Gene-
ralitat, d’acord amb la normativa aplicable en matèria de 
contractació pública. L’expedient d’homologació ha de 
contenir un informe tècnic positiu del Consell Rector. 
Aquesta homologació és vinculant per als departaments, 
organismes i entitats que en depenen o hi estan vinculats 
relacionats a l’article 3 c) i que tinguin la condició de 
poders adjudicadors, per un termini màxim de tres anys. 
Les restants entitats de dret públic vinculades o depen-
dents de l’Administració de la Generalitat, institucions 
i empreses públiques de la Generalitat i entitats locals, 
universitats públiques i altres administracions i entitats 
públiques ubicades al territori de Catalunya podran ad-
herir-se voluntàriament a l’homologació.

»4. Els departaments, organismes i entitats que en de-
penen o hi estan vinculats relacionats a l’article 3 c) 
que elaboren o promouen els estudis a què fa referència 
l’apartat 1 han de presentar al Centre d’Estudis d’Opinió, 
abans d’efectuar-los, unes propostes que continguin la 
identi"cació dels estudis, la forma d’adjudicació i el grau 
de difusió. El Centre d’Estudis d’Opinió ha de donar el 
vistiplau a les propostes, en el termini que es determini 
per reglament, d’acord amb els continguts tècnics cor-
responents, les ha de supervisar i ha de prestar assistèn-
cia tècnica per a efectuar els estudis d’opinió.

5. El departament, l’organisme o entitat promotor de l’es-
tudi d’opinió, dins els tres mesos següents a la data de 
"nalització del treball de camp, n’ha de trametre una cò-
pia íntegra, que inclourà la documentació que es deter-
mini per reglament, al Centre d’Estudis d’Opinió perquè 
aquest la incorpori al Registre d’Estudis d’Opinió.»

Article 86

Es modi"ca l’apartat 3 de l’article 20, que passa a tenir la 
redacció següent:

«3. Els empleats públics i els agents encarregats de re-
collir informació per a estudis d’opinió han de llegir la 
declaració següent, de viva veu, a les persones a qui de-
manen informació:

»a) Les informacions que us demanem són per a l’elabo-
ració d’un estudi d’opinió o"cial.

funcions i la composició d’una comissió de seguiment de 
l’execució del contracte, el pla "nancer i qualsevol altre 
aspecte que determini la normativa. La vigència del con-
tracte programa no pot ser inferior a tres exercicis.

»2. El contracte programa s’ha d’ajustar als objectius i 
prioritats establerts en el Programa marc de cultura pre-
vist a la disposició addicional de la Llei 6/2008, del 13 de 
maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.»

Capítol IV. Altres àmbits

Secció 1a. Modificació de la Llei 6/2007, del 17 
de juliol, reguladora del Centre d’Estudis 
d’Opinió

Article 81

Es modi"ca l’apartat 3 de l’article 1, que passa a tenir la 
redacció següent:

«3. El Centre d’Estudis d’Opinió té autonomia funcional 
i de gestió, i s’adscriu al departament que determini el 
Govern.»

Article 82

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 7, que passa a tenir la 
redacció següent:

«1. El Govern, a proposta del conseller o consellera del 
departament al qual estigui adscrit del Centre, nomena i 
separa lliurement, entre persones de prestigi reconegut, 
el director o directora del Centre d’Estudis d’Opinió.»

Article 83

Es modi"ca l’apartat 2 de l’article 14, que passa a tenir la 
redacció següent:

«2. El conseller o consellera del departament al qual 
s’adscriu el Centre pot acordar de sotmetre el Centre 
d’Estudis d’Opinió als sistemes d’informació corpora-
tius en matèria de personal i d’economia i "nances.»

Article 84

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 18, que passa a tenir la 
redacció següent:

«1. El director o directora del Centre d’Estudis d’Opinió, 
en un termini no superior a vint dies hàbils des de la 
data d’acabament del treball de camp, ha de lliurar al 
conseller o consellera del departament al qual està ads-
crit el Centre els estudis d’opinió inclosos en el pla de 
treball anual del Centre als quals fa referència l’article 
17. El conseller o consellera, dins les vint-i-quatre hores 
següents, els ha de trametre simultàniament al president 
o presidenta de la Generalitat i al president o presidenta 
del Parlament, el qual els ha de trametre als grups par-
lamentaris.»

Article 85

Es modi"ca l’article 19, que passa a tenir la redacció se-
güent:
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el pla, amb plena garantia de la seva autenticitat i inte-
gritat»

Article 90

S’afegeix una nova Disposició addicional, amb la redac-
ció següent:

«Disposició addicional cinquena. Difusió del dret vigent 
a Catalunya

»1. A través de la base de dades del DOGC, s’alimenta 
un portal web anomenat Portal Jurídic de Catalunya, el 
manteniment del qual pertoca als serveis tècnics de l’en-
titat gestora del DOGC, i a través del qual es fa la difusió 
del dret vigent a Catalunya.

»2. En particular, ha de fer difusió del text consolidat de 
les normes administratives emanades de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, el text de les quals té va-
lor per a l’ús intern dels serveis jurídics i administratius 
de les administracions públiques catalanes.»

Secció 3a. Modificació de la Llei 10/1989, de 
10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat

Article 91

Es modi"ca la lletra a de l’article 13, que passa a tenir la 
redacció següent:

«a) Les persones titulars dels departaments competents 
en les matèries de turisme, cultura, territori, seguretat i 
medi natural.»

Article 92

Es modi"ca la lletra b de l’article 15, que passa a tenir la 
redacció següent:

«b) Cinc persones en representació de la Generalitat de-
signades, respectivament, per les persones titulars dels 
departaments competents en les matèries de turisme, 
cultura, territori, seguretat i medi natural.»

Secció 4a. Modificació de la Llei 13/2007, de 31 
d’octubre, del Memorial Democràtic

Article 93

Es modi"ca l’article 6, apartat 2, que passa a tenir la re-
dacció següent:

«2. La Junta de Govern és integrada pel conseller o con-
sellera del departament al qual és adscrit l’ens públic, 
que n’ocupa la presidència i per les persones membres 
designades de la manera següent:

»a) Tres persones membres designades pel Govern, a 
proposta del departament competent en matèria de me-
mòria democràtica.

»b) Cinc persones membres escollides per acord de les 
dues terceres parts del Ple del Parlament, entre professi-
onals de prestigi reconegut en la matèria pròpia d’aques-
ta llei.

»b) L’administració o el personal de l’administració que 
utilitzin aquesta informació estan obligats per llei a ga-
rantir-vos l’anonimat i el secret estadístic i al compli-
ment de la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal.

»c) Teniu dret a no respondre totes les preguntes.»

Article 87

Es modi"ca l’apartat 2 de l’article 22, que passa a tenir la 
redacció següent:

«2. Són objecte d’inscripció en el Registre d’Estudis 
d’Opinió les dades procedents dels estudis elaborats o 
promoguts pel Centre d’Estudis d’Opinió o pels depar-
taments, organismes i entitats que en depenen o hi estan 
vinculats relacionats a l’article 3 c), després de l’elabora-
ció tècnica dels dits estudis.»

Article 88

Es modi"ca l’apartat 4 de l’article 22, que passa a tenir la 
redacció següent:

«4. Poden accedir al Registre d’Estudis d’Opinió totes 
les persones físiques o jurídiques que ho sol·licitin, sem-
pre que compleixin els requisits i segueixin els procedi-
ments establerts per reglament. El director o directora 
del Centre d’Estudis d’Opinió ha de "xar el termini per a 
accedir a les dades que conté el Registre, i n’ha de donar 
compte al Consell Rector. Aquest termini en cap cas no 
pot ésser superior a un mes a comptar de l’acabament del 
treball de camp per als estudis de l’article 2 a).

»Per als estudis de l’article 2 b) promoguts pel Centre 
d’Estudis d’Opinió el termini no pot ésser superior a tres 
mesos a comptar de l’acabament del treball de camp; per 
als promoguts pels departaments, organismes i entitats 
que en depenen o hi estan vinculats relacionats a l’article 
3 c) no pot ésser superior a deu mesos a comptar de l’aca-
bament del treball de camp, tenint en compte que s’han 
de fer arribar al Centre en el termini previst a l’article 
19.5.»

Secció 2a. Modificació de la Llei 2/2007, de 28 
de desembre, de creació de l’Entitat Autònoma 
del Diari Oficial i de Publicacions de la 
Generalitat de Catalunya

Article 89

S’afegeix una Disposició addicional, amb la redacció se-
güent:

«Disposició addicional quarta. Enllaç al Registre de pla-
nejament urbanístic de Catalunya.

»La publicació dels acords d’aprovació de"nitiva dels 
instruments de planejament urbanístic que, d’acord 
amb la legislació aplicable, s’hagi d’efectuar en el Di-

ari O�cial de la Generalitat de Catalunya a efectes de 
llur executivitat, ha d’incloure, com a annex a l’edicte 
corresponent, el text de les normes urbanístiques i ha de 
proporcionar l’enllaç al Registre de planejament urba-
nístic de Catalunya que permeti la consulta telemàtica i 
immediata del contingut dels documents que conformen 
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Article 97

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 11, que passa a tenir la 
redacció següent:

«1. El Consell Assessor Internacional de l’Institut Català 
Internacional per la Pau és constituït per nou persones 
membres, de les quals almenys la meitat han de tenir la 
condició de ciutadà o ciutadana de Catalunya. Són de-
signades per la Junta de Govern, elegides entre professi-
onals i personal acadèmic amb experiència internacional 
en l’àmbit de la recerca, l’acció per la pau i la resolució 
no violenta de con�ictes i entre persones de prestigi i de 
reconeixement social com a promotores de la pau, el de-
sarmament i la resolució no violenta de con�ictes.»

Article 98

S’incorpora una disposició addicional, amb el contingut 
següent:

«S’eliminen les referències al Consell Català de Fo-
ment de la Pau dels articles 3.1. e), 3.3, 5.3, 8.1.d), i 15.2 
d’aquesta llei.»

Secció 6a. Modificació de la Llei 5/1986, de 17 
d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes

Article 99

Es modi"ca l’article 3 que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 3

»1. L’òrgan rector de l’ens és el Consell d’Administració.

»2. El Consell d’Administració exerceix les funcions di-
rectives i està format pel/ per la president/a, que és el/
la titular de la secretaria general del departament com-
petent en matèria de joc, per com a màxim sis vocals 
designats pel Govern a proposta de la persona titular del 
departament competent en matèria de joc, i pel/per la 
secretari/ària, designat/da pel propi Consell d’Adminis-
tració.

»3.Les funcions del Consell d’Administració i el seu rè-
gim jurídic es determinen per decret.»

Secció 7a. Modificació de la Llei 7/2007, 
de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de 
Catalunya

Article 100

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 2, que passa a tenir la 
redacció següent:

«1. Corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya les 
funcions següents:

»a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs 
propis de la Generalitat i els tributs estatals cedits total-
ment a la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

»b) Gestionar la recaptació per la via executiva dels in-
gressos de dret públic no tributaris de l’Administració de 
la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic 
de la Generalitat.

»c) El director o directora del Museu d’Història de Ca-
talunya

»d) El director o directora de l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya

»e) El director o directora del Memorial Democràtic.

»Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, una 
persona representant del Consell Assessor i una persona 
representant del Consell de Participació.

»En la composició de la Junta de Govern es procurarà 
garantir la presència equilibrada de dones i homes.»

Article 94

Es modi"ca l’article 12, apartat 4, que passa a tenir la 
redacció següent:

«4. El Consell de participació està integrat per un nom-
bre d’entre 20 i 30 persones membres. Les funcions del 
Consell de Participació han d’ésser establerts pels es-
tatuts del Memorial Democràtic. Aquests estatuts tam-
bé han d’establir els criteris de selecció dels membres 
d’acord amb els principis de major representació, equi-
libri territorial i respecte a la diversitat i a la igualtat de 
gènere.»

Secció 5a. Modificació de la Llei 14/2007, 
de 5 de desembre, de l’Institut Català 
Internacional per la Pau

Article 95

Es modi"ca l’article 6 que, passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 6. La Junta de Govern

»La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern, de 
direcció i d’administració de l’Institut Català Internaci-
onal per la Pau.

»És constituïda per nou persones membres, que són:

»a) Sis persones membres elegides pel Parlament

»b) Tres persones membres designades pel Govern.»

Article 96

Es deixa sense contingut l’apartat 2 de l’article 7 i es mo-
di"ca l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:

«1. Les persones membres de la Junta de Govern que han 
d’ésser elegides pel Ple del Parlament, han de tenir el re-
colzament, com a mínim, de tres grups parlamentaris, 
per una majoria de dos terços. Les persones proposades 
han de ser de prestigi àmpliament reconegut, expertes en 
aspectes relacionats amb la pau o vinculades a la societat 
civil organitzada en aquest àmbit, amb experiència pro-
fessional en la recerca, el dret internacional públic, les 
relacions internacionals, la resolució no violenta de con-
�ictes, el foment de la pau i el respecte a la democràcia i 
els drets humans, amb garanties plenes d’independència, 
i seleccionades amb criteris d’equitat de gènere i de di-
versitat territorial.»
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superat el curs, són nomenades aspirants en pràctiques 
durant el període de pràctiques que "xi la convocatòria. 
Durant les fases del curs selectiu i del període de pràc-
tiques, les persones aspirants tenen la consideració de 
funcionaris o funcionàries en pràctiques i tenen dret a la 
cotització corresponent a la Seguretat Social a efectes de 
drets passius i d’assistència sanitària. També com a as-
pirants-alumnes i com a aspirants en pràctiques, tindran 
dret a les retribucions que per a cada cas s’estableixin. El 
nomenament com a funcionari o funcionària de carrera 
únicament es pot efectuar un cop superat el període de 
pràctiques, d’acord amb el que estableix la convocatòria 
corresponent».

«7. No obstant el que disposa l’apartat 6, i sempre un cop 
superat el curs selectiu, en el cas que l’exclusió mèdica 
de l’aspirant en pràctiques sigui conseqüència de lesions 
sofertes en l’exercici de les seves funcions com a funci-
onari o funcionària en pràctiques durant el període de 
pràctiques, l’òrgan responsable en pot proposar el no-
menament com a funcionari o funcionària de carrera a 
l’òrgan competent. En aquest cas, s’ha d’assignar al dit 
funcionari o funcionària un lloc de treball adequat a les 
seves capacitats.»

Article 104

S’afegeix l’article 48. bis, amb la redacció següent:

«Article 48. bis

»1. Procedeix declarar en la situació d’excedència volun-
tària les persones funcionàries que siguin proclamades 
candidates participar com a candidats a eleccions per a 
òrgans representatius públics, essent la permanència en 
servei actiu o en segona activitat causa d’inelegibilitat. Si 
són elegits per al càrrec, passen a la situació administra-
tiva que legalment els correspongui. En cas contrari, s’ha 
de sol·licitar el reingrés al servei actiu o a la segona acti-
vitat en el termini màxim de quinze dies, passant, de no 
fer-ho així, a la situació d’excedència voluntària per inte-
rès particular, sempre que reuneixin els requisits exigits.

»2. Les persones funcionàries en la situació d’excedèn-
cia voluntària prevista en l’apartat anterior no meriten 
cap retribució mentre romanguin en aquesta situació. No 
obstant, tenen dret a la reserva del lloc de treball, i el 
temps de permanència és computable a efectes de trien-
nis, consolidació de grau personal i drets passius.»

Secció 11a. Modificació de la Llei 10/2007, 
del 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya

Article 105

Es modi"ca l’article 3, apartat 6, que passa a tenir la re-
dacció següent:

«6. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya pot re-
alitzar activitats de formació prèvia i de formació per-
manent del personal de la seguretat privada, així com 
homologar els programes formatius dels centres de for-
mació, d’acord amb la legislació. Sens perjudici d’aques-
tes competències, correspon a la direcció general com-
petent en matèria de seguretat privada autoritzar els 

»c) Formar part del consorci o ens equivalent a què fa 
referència l’article 204.2 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

»d) Portar a terme la relació amb l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i òrgans amb funcions equivalents 
d’altres administracions públiques, en tot allò referit a 
la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs 
estatals cedits totalment o parcialment a la Generalitat, 
incloent l’obtenció de dades i informació.

»e) Realitzar estudis en els àmbits d’actuació de l’Agèn-
cia i, en concret, respecte de la gestió, liquidació, inspec-
ció i recaptació, tant dels tributs propis com dels cedits 
totalment o parcialment. Aquesta funció s’entén sens 
perjudici de la que li correspongui a altres òrgans de la 
Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves respec-
tives competències.

»f) Exercir qualsevol altra funció que li sigui atribuïda 
per llei o per conveni administratiu»

Secció 8a. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d’Universitats de Catalunya

Article 101
S’afegeix una nova Disposició addicional amb la redac-
ció següent:

«Tretzena. Desplegament de l’espai europeu d’educació 
superior.

»Per tal de millorar el desplegament de l’espai europeu 
d’educació superior cada universitat estableix la forma 
en què el personal acadèmic i els investigadors en forma-
ció poden participar en les activitats acadèmiques dirigi-
des, d’acord amb la normativa vigent.»

Secció 9a. Modificació de la Llei 12/2009, del 10 
d juliol, d’educació

Article 102
Es modi"ca la Disposició transitòria, que passa a tenir la 
redacció següent:

«Vuitena. Aprovació dels estatuts de l’Institut Superior 
de les Arts

»El Govern ha d’aprovar, abans del "niment del termini 
de desplegament d’aquesta Llei, els estatuts de l’Institut 
superior de les Arts i ha de publicar la relació circums-
tanciada dels centres superior que s’hi adscriuen inici-
alment, amb les característiques, si escau, de cada ads-
cripció.»

Secció 10a. Modificació de la Llei 10/1994, d’11 
de juliol, de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra

Article 103
Es modi"quen els apartats 5 i 7 de l’article 22, que pas-
sen a tenir la redacció següent:

«5. Les persones aspirants que superin les proves selec-
tives són nomenades aspirants-alumnes als efectes de 
la realització del curs selectiu i, posteriorment, un cop 
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d’activitats docents, és el que estableix la legislació sobre 
contractes de les administracions públiques.

»2. El director o directora de l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya actua com a òrgan de contractació 
dins dels límits que estableix la legislació sobre contrac-
tes de les administracions públiques.

»3. La contractació de persones físiques formadores per 
a la prestació d’activitats docents s’efectuarà, en tot cas, 
mitjançant designació administrativa que incorporarà 
les especi"cacions i limitacions que contempla la legis-
lació sobre contractes de les administracions públiques.»

Secció 12a. Nova denominació de l’Institut 
Català de l’Adopció

Article 109

Es modi"ca la denominació de l’organisme autònom Ins-
titut Català de l’Adopció, que passa a ser «Institut Català 
de l’Acolliment i de l’Adopció».

Secció 13a. Modificació de la Llei 13/1997, de 19 
de novembre, de creació de l’Institut Català 
de l’Acolliment i de l’Adopció

Article 110

Es modi"ca l’article 3, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 3. Funcions de l’Institut

»Correspon a l’Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció:

»a) Fomentar el dret dels infants i adolescents a tenir una 
família i per tant promoure les mesures d’acolliment fa-
miliar en família aliena i l’acolliment preadoptiu, amb la 
"nalitat d’atendre adequadament l’infant o adolescent en 
situació de desemparament, procurar el seu desenvolu-
pament integral i, sempre que sigui possible, afavorir el 
seu retorn al nucli familiar d’origen.

»b) Gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, 
els processos de formació i valoració psicosocial de les 
persones o famílies que s’ofereixen per a l’acolliment, 
per l’adopció a Catalunya o per l’adopció internacional 
d’un infant o d’un adolescent i tramitar-ne els expe dients.

»c) Vetllar perquè els ciutadans i ciutadanes tinguin la 
informació adequada sobre el procés d’acolliment fami-
liar, tenint en compte les seves diferents classes i tipolo-
gia; el procés d’adopció a Catalunya i el procés d’adopció 
internacional. Per exercir aquesta funció, es pot comptar 
amb la col·laboració dels pares i les mares adoptius, i els 
acollidors en les qüestions que els concerneixin.

»d) Realitzar, directament o bé a través de les entitats o 
institucions acreditades, el seguiment dels menors sota 
mesures d’acolliment familiar en família aliena o bé en 
acolliment preadoptiu "ns a la constitució de l’adopció.

»e) Realitzar, directament o bé a través de les entitats 
o institucions acreditades, el seguiment a les persones  

centres de formació del personal de la seguretat privada 
i avaluar-ne l’activitat.»

Article 106

Es suprimeix la lletra i de l’apartat 1 de l’article 9.

Article 107

Es modi"ca l’article 13, que passa a tenir la següent re-
dacció:

«1. El Consell Pedagògic i Cientí"c és un òrgan col·legiat 
assessor de naturalesa consultiva de l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya, amb funcions de formulació 
de propostes relatives a l’elaboració i l’aplicació dels 
programes de les activitats docents i de recerca que es 
duguin a terme.

»2. El Consell Pedagògic i Cientí"c de l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya és integrat pels membres 
següents:

»2.1 El president o presidenta, que és el director o direc-
tora de l’Institut.

»2.2 Disset vocals designats pel president o presidenta de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb experi-
ència acadèmica i/o professional en l’àmbit de la segure-
tat, d’acord amb la distribució següent:

»a) Sis vocals de l’àmbit de la seguretat i la policia, en 
representació de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra i de les policies locals, tres d’ells designats 
a proposta de la Direcció de l’Institut, dos designats a 
proposta de les associacions representatives dels muni-
cipis i un designat a proposta de l’alcalde o alcaldessa de 
l’Ajuntament de Barcelona

»b) Sis vocals de l’àmbit de la prevenció i extinció d’in-
cendis i de salvaments i de protecció civil, tres d’ells de-
signats a proposta de la Direcció de l’Institut, dos desig-
nats a proposta de les associacions representatives dels 
municipis i un designat a proposta de l’alcalde o alcal-
dessa de l’Ajuntament de Barcelona

»c) Cinc vocals d’altres àmbits d’actuació a proposta de 
la Direcció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalu-
nya

»3. El Consell Pedagògic i Cientí"c pot constituir comis-
sions per a estudiar assumptes la complexitat dels quals 
ho requereixi. Poden participar en les comissions perso-
nes que no siguin membres del Consell.

»4. L’òrgan administratiu responsable de la designació 
de les persones membres ha de procurar garantir la pre-
sència equilibrada de dones i homes en la composició del 
Consell.»

Article 108

Es modi"ca l’article 19, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 19. Contractació

»1. El règim jurídic de contractació e l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya, inclosa, en tot cas, la contra-
ctació de persones físiques formadores per a la prestació 
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Secció 14a. Modificació de la Llei 10/2010, de 7 
de maig, d’acollida de les persones immigrades i 
de les retornades a Catalunya

Article 112
Es modi"ca l’apartat 1 de la Disposició transitòria, que 
passa a tenir la redacció següent:

«1. El Govern, en el termini de tres anys a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’aprovar els estatuts 
de l’Agència de Migracions de Catalunya.»

Secció 15a. Modificació de la Llei 9/1991, de 3 
de maig, de l’Institut Català de l’Energia

Article 113
Es modi"quen les lletres a, b i c de l’apartat 2 de l’article 
6, que passen a tenir la redacció següent:

«a) El president o presidenta, que és el conseller o con-
sellera competent en matèria d’energia o persona que 
designi.

»b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el director o 
directora general competent en matèria d’energia, el qual 
auxilia el president o presidenta i coordina i controla 
l’exercici de les funcions delegades pel Consell d’Admi-
nistració. El vicepresident o vicepresidenta presideix les 
reunions del Consell en cas d’absència o d’impossibilitat 
de les persones a què fa referència la lletra a.

»c) Sis vocals representants de l’Administració de la Ge-
neralitat. Dos d’aquests vocals han de pertànyer al de-
partament competent en matèria d’energia i un altre al 
departament competent en matèria de medi ambient.»

Article 114
Es modi"ca l’apartat 3 de l’article 6, que passa a tenir la 
redacció següent:

«3 Els vocals del Consell d’Administració són nomenats 
i separats pel Govern, a proposta del conseller competent 
en matèria d’energia.»

Article 115
Es modi"quen les lletres a i b de l’apartat 2 de l’article 8, 
que passen a tenir la redacció següent:

«a) El president o presidenta, que és el conseller o con-
sellera competent en matèria d’energia, o persona que 
designi.

»b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el director 
o directora general competent en matèria d’energia, el 
qual auxilia el president o presidenta. El vicepresident o 
vicepresidenta presideix les reunions del Consell en cas 
d’absència o d’impossibilitat de les persones a què fa re-
ferència la lletra a).»

Article 116
Es modi"ca l’apartat 3 de l’article 8, que passa a tenir la 
redacció següent:

«3 Els vocals són nomenats i separats pel conseller com-
petent en matèria d’energia, escoltades les entitats, orga-
nismes o administracions a què pertanyin. El càrrec de 
membre del Consell Assessor no és remunerat.»

o famílies acollidores i donar suport tècnic a les famílies 
adoptives.

»f) Tramitar els processos d’adopció internacional, su-
pervisar aquesta tramitació quan estigui delegada a 
les entitats acreditades i fer-ne el seguiment posterior 
d’acord amb la legislació de Catalunya i del país d’origen 
del menor.

»g)Tramitar els processos d’adopció d’infants o adoles-
cents desemparats a Catalunya.

»h) Tramitar i formalitzar els contractes i els convenis 
de col·laboració amb altres administracions, institucions 
i entitats, en el marc del seu àmbit d’actuació.

»i) Fer el seguiment i la supervisió de les entitats col-
laboradores en adopció internacional i les institucions 
col·laboradores d’integració familiar.

»j) Exercir les altres funcions que li assignin les lleis.»

Article 111

Es modi"ca l’article 9, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Article 9. La Direcció

»1. La persona que ocupa la Direcció de l’Institut, què té 
nivell orgànic assimilat a direcció general, és nomenada 
i separada pel Govern, a proposta del Conseller o Conse-
llera competent en la matèria.

»2. Correspon a la Direcció de l’Institut:

»a) Executar els acords del Consell Rector.

»b) Presentar la proposta de programa d’activitats de 
l’Institut al Consell Rector.

»c) Elaborar o transmetre al Consell Rector la proposta 
de les taxes o preus públics a aplicar.

»d) Presentar al Consell Rector l’avantprojecte de pres-
supost i la memòria anual.

»e) Ordenar les despeses i pagaments dins els límits es-
tablerts.

»f) Dirigir, organitzar i gestionar l’activitat de l’Institut.

»g) Proposar la contractació del personal per a atendre 
les necessitats de l’Institut.

»h) Mantenir relacions amb organismes anàlegs o amb 
responsabilitat en el mateix àmbit.

»i) Resoldre les sol·licituds de declaració d’idoneïtat de 
les persones o famílies que s’ofereixen a acollir o bé a 
adoptar un infant o adolescent.

»j) Proposar a l’òrgan judicial la constitució de les adop-
cions dels infants o adolescents desemparats, quan cor-
respongui.

»k) Resoldre la constitució dels acolliments familiars en 
família aliena i la constitució de l’acolliment preadoptiu.

»l) Dirigir les publicacions de l’Institut.

»m) Exercir les funcions que li encomanin la Presidència 
i el Consell Rector.»



7 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 104

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 66

Article 122

Es modi"ca la lletra a de l’apartat 2 de l’article 7, que 
passa a tenir la redacció següent:

«a) El president o presidenta, que és el o la titular de la 
unitat directiva competent en matèria de serveis peniten-
ciaris.»

Article 123

Es modi"ca la lletra a de l’apartat 1 de l’article 8, que 
passa a tenir la redacció següent:

«a) Supervisar el funcionament general del Centre i 
acordar les actuacions que corresponguin.»

Article 124

Se suprimeix la lletra g de l’apartat 1 de l’article 8. L’ac-
tual lletra h passa a ser la lletra g.

Article 125

Es modi"ca la lletra d de l’apartat 2 de l’article 9, que 
passa a tenir la redacció següent:

«d) Acordar i formalitzar els contractes propis de l’acti-
vitat del Centre, dins dels límits que "xin els seus esta-
tuts».

Article 126

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 10, que passa a tenir la 
redacció següent:

«1. El Consell Assessor del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció és un òrgan de participació i assessorament 
del Centre i d’informació i concertació amb les Admi-
nistracions públiques, les organitzacions empresarials i 
sindicals i altres entitats interessades en matèria d’inser-
ció de les persones sotmeses a mesures judicials.»

Article 127

Se suprimeix l’apartat 5 de l’article 10, i els actuals apar-
tats 6, 7 i 8 passen a ser els apartats 5, 6 i 7.

Article 128

Es modi"quen els apartats 5 i 6 de l’article 10, que pas-
sen a tenir la redacció següent:

«5. Els Estatuts del Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció han de regular el règim de reunions i el desenvolupa-
ment de les funcions del Consell Assessor.

»6. Corresponen al Consell Assessor del Centre d’Inicia-
tives per a la Reinserció les funcions següents:

»a) Impulsar la col·laboració amb les organitzacions em-
presarials i sindicals per a assolir els objectius d’inserció 
i rehabilitació socials.

»b) Formular al Consell d’Administració recomanacions 
i propostes relatives a l’acompliment dels objectius del 
Centre.»

Article 129

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 11, que passa a tenir la 
redacció següent:

Secció 16a. Modificació de la Llei 1/2007, del 5 
de juny del Consell de Relacions Laborals

Article 117

S’addicionen dues lletres, e i f, a l’apartat 2 de l’article 8, 
amb la redacció següent:

«e) Una comissió de Responsabilitat Social.

»f) Una comissió de l’Observatori del Treball.»

Article 118

Es modi"ca l’apartat 5 de l’article 8, que passa a tenir la 
redacció següent:

«5. S’han de determinar, mitjançant l’aprovació del re-
glament corresponent, les línies bàsiques pel que fa a la 
composició, l’estructura i el funcionament intern de totes 
les comissions i els grups de treball del Consell de Re-
lacions Laborals. Les comissions i els grups de treball 
poden ésser integrats per membres del Consell o per per-
sones designades per l’Administració de la Generalitat i 
les organitzacions sindicals i empresarials mes represen-
tatives presents al Consell, amb la mateixa proporció i 
representativitat que la composició del Ple, establerta per 
l’article 4.»

Secció 17a. Modificació de la Llei 23/2009, de 23 
de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció (CIRE)

Article 119

Es modi"ca l’apartat 2 de l’article 1, que passa a tenir la 
redacció següent:

«2. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció s’adscriu 
al departament competent en matèria d’execució penal.»

Article 120

Es modi"ca la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 5, que 
passa a tenir a redacció següent:

«b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el o la titu-
lar de la unitat directiva competent en matèria de serveis 
penitenciaris, que substitueix el president o presidenta en 
cas de vacant, absència o malaltia.»

Article 121

Es modi"quen les lletres f, h i i de l’apartat 1 de l’article 
6, que passen a tenir la redacció següent:

«f) Proposar les directrius per a "xar de manera indi-
vidualitzada les tarifes de referència per a les activitats 
del centre que hi estiguin subjectes, d’acord amb l’article 
18.2.b) d’aquesta llei.

»h) Crear òrgans consultius o taules sectorials en ma-
tèria d’inserció sociolaboral de les persones sotmeses a 
mesures judicials amb participació de les entitats i em-
preses afectades.

»i) Tractar, per encàrrec dels òrgans competents en ma-
tèria d’execució penal, altres assumptes relacionats amb 
les activitats del Centre.»
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Secció 19a. Modificació del Decret llei 4/2010, 
de 3 d’agost, de mesures de racionalització i 
simplificació de l’estructura del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya

Article 135

Es modi"ca la lletra d de l’article 3, que passa a tenir la 
següent redacció:

«d) Mesurar, avaluar i difondre de forma pública i trans-
parent tant els resultats globals assolits en salut, com en 
l’àmbit de l’assistència sanitària pels diferents agents 
integrants del sistema de salut, a partir de la gestió del 
Sistema Integrat d’Informació de Salut a Catalunya, con-
"gurat per la informació de naturalesa administrativa i 
estadística continguda en els registres i sistemes d’in-
formació del departament i els organismes competents 
en matèria de salut, i dels centres, serveis i establiments 
sanitaris i els professionals sanitaris, per tal de facili-
tar una presa de decisions corresponsable al servei de 
la qualitat de l’atenció sanitària prestada a la ciutadania. 
Amb aquesta "nalitat, els agents esmentats han de co-
municar a aquest Sistema les dades pertinents per mitjà 
de llurs òrgans responsables i d’acord amb la normativa 
vigent en l’àmbit estadístic i de protecció de dades de 
caràcter personal. No obstant això, la comunicació de 
dades provinents d’històries clíniques requerirà, llevat 
que el o la pacient n’hagi donat abans el consentiment, 
la prèvia dissociació de les dades identi"catives de la 
persona titular d’acord amb la normativa reguladora de 
l’autonomia del pacient i dels drets i les obligacions en 
matèria d’informació i documentació clíniques»

Article 136

S’afegeix una nova lletra, la i bis, a l’article 3, amb la 
redacció següent:

«i bis) Dissenyar, aprovar, implementar i supervisar les 
accions relatives a la seguretat de la informació del de-
partament competent en matèria de salut i dels ens i or-
ganismes adscrits.»

Article 137

Es modi"ca l’apartat 2 de l’article 4, que passa a tenir la 
redacció següent:

«2. El Consell d’Administració és l’òrgan superior de go-
vern de l’Agència i té la composició que determinen els 
seus estatuts.»

Article 138

Es modi"ca l’apartat 2 de l’article 14, que passa a tenir la 
següent redacció:

«El departament competent en matèria d’esports tindrà 
adscrita una unitat directiva, amb el rang que determini 
el Govern, encarregada de la direcció de l’administració 
esportiva de la Generalitat. Aquesta unitat exerceix les 
funcions de representació i de direcció superior de les 
polítiques esportives de la Generalitat».

Article 139

Es deixen sense contingut els articles 15, 16, 17, 18, 19 
i 20.

«Article 11. Col·laboració entre el Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció i les empreses i entitats d’inserció.

1. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció ha de pro-
moure fórmules de col·laboració que permetin de con"-
gurar l’itinerari d’inserció de les persones internes i de 
garantir-ne la continuïtat fora de la institució penitenci-
ària, amb la participació de les empreses i entitats d’in-
serció.»

Article 130

Es modi"ca l’apartat 1 de l’article 14, que passa a tenir la 
redacció següent:

«1. Els objectius generals i el règim econòmic de l’activi-
tat del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció es pot de-
terminar mitjançant un contracte programa d’acord amb 
les previsions d’aquest article.»

Article 131

Es modi"ca el paràgraf primer de l’apartat 2 de l’article 
18, que passa a tenir la redacció següent:

«2. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, en la seva 
actuació com a mitjà propi de l’Administració de la Ge-
neralitat, dels ens locals i del sector públic vinculat o de-
pendent, s’ajusta a les regles següents:»

Article 132

Es modi"ca la lletra b de l’apartat 2 de l’article 18, que 
passa a tenir la redacció següent

«b) Els preus de prestació del serveis, subministraments 
i encàrrecs del centre seran aprovats pel conseller o con-
sellera competent en matèria d’execució penal mitjançant 
l’aplicació individualitzada o per grups d’articles de les 
directrius aprovades pel Govern, si escau, amb l’informe 
previ de la Comissió de Govern Local de Catalunya.»

Article 133

S’afegeix una disposició addicional amb la redacció se-
güent:

«Disposició addicional

»En la composició dels diferents òrgans regulats en 
aquesta Llei, es procurarà garantir el principi de paritat 
mitjançant la presència equilibrada de dones i homes»

Secció 18a. Nova denominació de l’Agència de 
Qualitat i Desenvolupament Professional en 
Salut

Article 134

L’Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional 
en Salut, creada pel Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de 
mesures de racionalització i simpli"cació de l’estructura 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya, passa a 
denominar-se Agència d’Informació, Avaluació i Desen-
volupament en Salut. Totes les referències a l’Agència de 
Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut fetes 
en aquest Decret llei i/o en d’altres disposicions de ca-
ràcter general, s’han d’entendre fetes a l’Agència d’Infor-
mació, Avaluació i Desenvolupament en Salut.



7 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 104

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 68

2. L’Agència ha d’ajustar la seva activitat al dret privat, 
sens perjudici dels àmbits en què, segons la legislació vi-
gent, s’ha de sotmetre al dret públic.

3. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural s’adscriu al 
Departament competent en matèria de cultura.

4. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural es regeix 
per aquesta llei, per les disposicions que la despleguen, 
per la Llei que regula l’Estatut de l’empresa pública cata-
lana i per la resta de normativa aplicable a les entitats de 
dret públic que han d’ajustar la seva activitat a l’ordena-
ment jurídic privat.

Article 146. Seu social
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural té la seva seu 
social en el lloc que es determini per reglament.

Article 147. Objecte
1. L’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural té per mis-
sió gestionar, en relació amb el medi urbà i natural que 
l’acull, el patrimoni cultural de la Generalitat amb cri-
teris d’integritat, sostenibilitat i e"ciència. Als efectes 
d’aquesta llei, el patrimoni cultural engloba el patrimoni 
material i immaterial, moble i immoble, documental, bi-
bliogrà"c i etnològic.

2. A més, l’Agència dóna suport al Departament com-
petent en matèria de cultura en la realització d’activitats 
programades en l’execució de les polítiques establertes 
per la unitat competent en matèria de patrimoni cultural.

3. L’Agència gestiona i dinamitza els equipaments cultu-
rals següents:

a) El Museu d’Arqueologia de Catalunya.

b) El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

c) El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

d) El Museu d’Història de Catalunya.

e) El Museu d’Art de Girona.

f) El Centre de Restauració de Béns Mobles.

4. Mitjançant Decret es pot adscriure a l’Agència la ges-
tió d’altres equipaments.

Article 148. Funcions

Les funcions de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultu-
ral són les següents:

a) Dinamitzar el patrimoni cultural mitjançant la coope-
ració entre agents públics i privats per a la millora de la 
seva promoció, conservació i gestió.

b) Fomentar la vinculació del patrimoni cultural al des-
envolupament territorial i l’activitat econòmica i a la ge-
neració de nous recursos econòmics per a destinar a la 
seva promoció i conservació.

c) Fomentar l’ús del patrimoni cultural i dels equipa-
ments, amb especial atenció a l’educació i al turisme 
cultural, millorant-ne la vinculació a la comunitat i la 
internacionalització i, de les pràctiques associades a la 
seva conservació i divulgació.

d) Prestar serveis de restauració, conservació, rehabi-
litació, excavació arqueològica, millora de la qualitat i 

Article 140

Es modi"ca l’apartat 1 de la Disposició addicional pri-
mera, que passa a tenir la redacció següent:

«1. L’Administració de la Generalitat i els ens del seu 
sector públic han de dur a terme les actuacions neces-
sàries per tal de dissoldre les entitats que s’indiquen a 
continuació:

»Viatges de Muntanya, SA

»Remodelacions Urbanes, SA»

Article 141

Es modi"ca l’apartat 2 de la Disposició addicional pri-
mera, que passa a tenir la següent redacció:

«2. Un cop es faci efectiva la dissolució de les entitats a 
què fa referència l’apartat 1, les entitats que s’indiquen a 
continuació han de passar a exercir les funcions de ca-
dascuna de les entitats que en cada cas s’esmenten:

»a) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha de pas-
sar a exercir les funcions de Viatges de Muntanya, SA.

»b) L’Institut Català del Sòl passa a exercir les funcions 
de Remodelacions Urbanes, SA, i assumeix tots els drets 
i obligacions de caràcter econòmic, contractual i laboral 
contrets per Reursa.»

Article 142

Es deroguen les Disposicions addicionals cinquena i si-
sena i la disposició transitòria segona.

Article 143

Es modi"ca la Disposició derogatòria, que passa a tenir 
la redacció següent:

«Es deroguen les disposicions següents:

»Es deroga la Llei 7/1985, de 14 de maig, de l’Institut per 
a la Promoció i la Formació Cooperatives.

»Es deroguen els articles 70, 71 i 72 de la Llei 15/1990, 
de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, sens 
perjudici del que preveu la disposició transitòria primera 
d’aquest Decret llei.

»Es deroga la disposició addicional 19 de la Llei 13/1988, 
de 31 de desembre, de pressupostos de la Generalitat, de 
les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de 
la Seguretat Social per al 1989.»

Article 144

Es deroga la Disposició "nal tercera.

Títol III. Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural

Article 145. Naturalesa i règim jurídic

1. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural és una en-
titat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, de 
les regulades per l’article 1.b.1 del Text Refós de la Llei 
4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de 
desembre.
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a) Aprovar l’avantprojecte de programa d’actuació, d’in-
versions i de "nançament, i el pressupost d’explotació i 
de capital.

b) Aprovar la proposta de contracte programa entre 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el Departa-
ment competent en matèria de cultura, i també la seva 
actualització.

c) Aprovar els comptes anuals i la liquidació "nal dels 
pressupostos de l’exercici i la memòria d’activitats.

d) Nomenar o proposar, si escau, a l’òrgan corresponent 
de l’Administració de la Generalitat el nomenament dels 
directors o directores dels equipaments gestionats per 
l’Agència, d’acord amb els estatuts i sens perjudici que 
la Junta de Museus proposi els directors dels museus na-
cionals.

e) Supervisar la gestió del director o directora.

f) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.

g) Autoritzar la constitució o la participació d’Agència en 
òrgans, organismes o entitats de caràcter públic o privat, 
qualsevol que en sigui la naturalesa jurídica

h) Les altres atribucions que li atorguin els estatuts.

Article 152. Règim de funcionament del 
Consell d’Administració

1. El Consell d’Administració es regeix, en tot allò no 
previst en la present Llei, pel Capítol II del Títol I de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de proce-
diment de les administracions públiques de Catalunya.

2. El règim de sessions del Consell d’Administració el 
regulen els estatuts de l’Agència.

Article 153. Direcció

1. La persona titular de la direcció és nomenada pel 
conseller o consellera competent en matèria de cultura, 
després d’escoltar el Consell d’Administració. Aquest no-
menament pot recaure en el director o directora general 
competent en matèria de patrimoni cultural.

2. La direcció té les funcions següents:

a) Executar els acords del Consell d’Administració.

b) Dirigir l’Agència d’acord amb els objectius del con-
tracte programa, i coordinar i supervisar tots els serveis 
de l’Agència.

c) Exercir la direcció del personal.

d) Representar judicialment i extrajudicialment l’Agència 
en les actuacions pròpies de la seva administració.

e) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la di-
recció de l’administració de l’Agència i les que li delegui 
el Consell d’Administració.

f) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Consell 
d’Administració i informar-lo sobre qüestions relatives al 
funcionament de l’Agència.

g) Ésser el màxim responsable de la tresoreria de l’Agèn-
cia.

posada en valor de béns culturals i de divulgació i d’in-
formació en matèria de patrimoni cultural.

e) Promoure la formació, recerca i transferència de co-
neixement en tots els àmbits del patrimoni cultural i la 
incorporació de les tecnologies de la informació i la co-
municació a la gestió i la informació en matèria de patri-
moni cultural.

f) Gestionar la xarxa de monuments de titularitat de la 
Generalitat i els equipaments patrimonials adscrits al 
Departament competent en matèria de cultura.

g) Facilitar la participació de la ciutadania en la gestió 
i la promoció del patrimoni cultural, incloent en aquest 
àmbit el foment del patrocini, del mecenatge i del volun-
tariat.

h) Fer estudis estructurals i prospeccions sobre el patri-
moni cultural i el seu impacte social, cultural i econò-
mic.

Article 149. Òrgans de govern

Són òrgans de govern de l’Agència Catalana del Patrimo-
ni Cultural:

a) El Consell d’Administració.

b) La direcció.

Article 150. Consell d’Administració

1. El Consell d’Administració és l’òrgan superior col-
legiat de govern, direcció i control de l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural.

2. Són membres del Consell d’Administració:

a) El president o presidenta.

b) El vicepresident o vicepresidenta.

c) Les vocalies.

d) El secretari o secretària.

3. El president o presidenta és el conseller o consellera 
del Departament competent en matèria de cultura.

4. El vicepresident o vicepresidenta és el director o la 
directora general competent en matèria de patrimoni 
cultural, llevat que aquesta persona sigui la directora de 
l’Agència. En aquest cas, el vicepresident o vicepresiden-
ta és la persona titular de la Secretària General del De-
partament competent en matèria de cultura.

5. Les vocalies del Consell d’Administració són un mà-
xim de sis i les nomena el conseller o consellera del De-
partament competent en matèria de cultura.

6. El secretari o secretària és un membre del Consell 
d’Administració designat per aquest òrgan, a proposta 
del seu president o presidenta.

Article 151. Funcions del Consell 
d’Administració

1. El Consell d’Administració té les més àmplies facul-
tats en relació amb al govern, la direcció i el control de 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

2. Correspon al Consell d’Administració:
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2. L’Agència aprova anualment una memòria d’activitats 
realitzades durant l’exercici, que la presidència del Con-
sell d’Administració lliura al Govern i al Parlament.

Títol IV. Agència de suport a l’empresa 
catalana

Article 159. Objecte

Aquest títol té per objecte regular l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana, que és l’organisme que executa les 
polítiques de la Generalitat en els àmbits de la innovació, 
la transferència tecnològica, la internacionalització, el 
foment i la captació d’inversions a Catalunya i la millora 
continuada de la productivitat de l’empresa catalana

Article 160. Finalitats

L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana té com a "-
nalitat la promoció i el desenvolupament de l’empresa 
catalana per mitjà de l’execució de les actuacions i el 
desplegament dels serveis de suport necessaris per a im-
pulsar la competitivitat del sector empresarial català i la 
presència i la interrelació d’aquest sector en els mercats 
internacionals.

Article 161. Naturalesa

1. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana s’adscriu al 
departament competent en matèria d’indústria. El depar-
tament exerceix el control d’e"càcia i d’e"ciència sobre 
l’activitat de l’Agència per garantir la màxima diligència 
en el compliment de les seves funcions i en la prestació 
dels seus serveis.

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana és una enti-
tat de dret públic de la Generalitat que actua subjecta al 
dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capa-
citat d’obrar, patrimoni propi i plena autonomia funcio-
nal i de gestió per a complir les seves funcions.

3. Participen en els òrgans de govern de l’Agència de Su-
port a l’Empresa Catalana, en els termes establerts per 
aquesta llei i pels estatuts de l’Agència, representants 
de les institucions, les corporacions de dret públic, les 
associacions i els agents socials l’activitat dels quals té 
relació directa amb la innovació, la internacionalització, 
l’emprenedoria i el desenvolupament empresarial.

Article 162. Règim jurídic

1. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana es regeix 
per aquesta llei, pel seus estatuts, 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, i per la resta de normativa 
aplicable.

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana sotmet la 
seva activitat en les relacions externes, amb caràcter ge-
neral, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que 
li són aplicables, llevat dels actes que impliquen l’exer-
cici de potestats públiques, que resten sotmesos al dret 
públic.

3. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana se sotmet al 
dret públic en les relacions amb el departament al qual 
és adscrita, en el règim d’adopció d’acords i en l’organit-

Article 154. Estructura i règim dels 
equipaments gestionats per l’Agència

1. L’estructura dels equipaments gestionats per l’Agència 
s’ha d’establir per reglament.

2. Els equipaments gestionats per l’Agència poden gaudir 
d’un règim de gestió desconcentrada que comprengui la 
gestió tècnica i la gestió econòmica. Les característiques 
d’aquest règim de gestió i la relació dels equipaments 
amb l’Agència s’han d’establir per reglament.

Article 155. Contracte programa

El Departament competent en matèria de cultura i 
l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural han d’establir 
un contracte programa que ha d’incloure, com a mínim, 
la de"nició anual dels objectius a assolir, la previsió de 
resultats a obtenir i els instruments de seguiment i con-
trol i d’avaluació a què l’activitat de l’entitat s’ha de sot-
metre durant la vigència del contracte.

Article 156. Règim economicofinancer

1. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural gaudeix de 
plena autonomia "nancera.

2. Els recursos econòmics de l’Agència són constituïts 
per:

a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de 
la Generalitat.

b) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de la 
prestació dels seus serveis.

c) Les subvencions, les donacions, les herències, els lle-
gats i qualsevol altra aportació que li concedeixin perso-
nes o entitats públiques i privades.

d) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes del 
seu patrimoni.

e) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.

3. El pressupost de l’Agència és anual i únic, i s’ha de 
subjectar al règim pressupostari que estableix el Text re-
fós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

4. L’Agència gaudeix de les exempcions i els bene"cis 
"scals que corresponen a la Generalitat.

Article 157. Règim de personal

El personal de l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural 
es regeix pel dret laboral, sens perjudici de l’adscripció 
de personal funcionari per a l’exercici de potestats admi-
nistratives i de les funcions pròpies del Cos de titulació 
superior, Patrimoni Artístic.

Article 158. Règim de control

1. El control de caràcter "nancer de l’Agencia Catalana 
del Patrimoni Cultural es duu a terme per mitjà del pro-
cediment d’auditoria regulat per l’article 16 del Text re-
fós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, 
i l’article 71 del Text refós de la Llei de "nances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre.
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4. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana pot portar 
a terme les seves activitats per mitjà de convenis, socie-
tats, fundacions o altres fórmules de col·laboració amb 
les corporacions de dret públic, associacions, agents so-
cials i altres entitats públiques o privades, en els termes 
establerts pels seus estatuts, pel Decret legislatiu 2/2004, 
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 pú-
blica catalana, i per la resta de la normativa aplicable. 
L’Agència pot constituir el capital de qualsevol entitat 
que adopti la forma de societat mercantil, o participar-hi, 
i també de qualsevol altre ens, públic o privat i amb ànim 
de lucre o sense, l’objecte social del qual estigui relacio-
nat amb la "nalitat i els objectius de l’Agència.

5. El Govern pot delegar en l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana la representació en els consorcis, en els 
ens o en els òrgans mixtos constituïts o que es constitu-
eixin, l’objecte dels quals estigui relacionat amb les ac-
tivitats d’innovació, internacionalització i promoció de 
l’empresa catalana.

Article 164. Òrgans

1. Els òrgans de l’Agència de Suport a l’Empresa Catala-
na es classi"quen en òrgans de govern i òrgans de gestió. 
Els estatuts de l’Agència poden establir l’existència d’òr-
gans d’assessorament estratègic i de participació.

2. Els òrgans de govern de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana són els següents:

a) El Consell Rector.

b) El Consell d’Administració.

c) La Presidència.

3. L’òrgan de gestió de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana és el conseller delegat o consellera delegada.

Article 165. Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de govern que té com a fun-
cions principals plani"car, supervisar i controlar l’activi-
tat de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana. El Con-
sell Rector ha d’afavorir, en els termes que estableixin 
els estatuts de l’Agència, la presència dels interessos dels 
actors econòmics i socials que poden resultar afectats 
per les polítiques públiques en matèria de suport a l’em-
presa catalana.

Article 166. Consell d’administració

1. El Consell d’Administració és l’òrgan de govern al 
qual correspon la decisió i la direcció de l’activitat de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana.

2. El Consell d’Administració és integrat per un mínim 
de vuit membres i un màxim de dotze.

3. Formen part del Consell d’Administració, necessària-
ment, els membres següents:

a) El conseller o consellera del departament competent 
en matèria d’indústria, en qualitat de president o presi-
denta.

b) El secretari o secretària sectorial o director o directo-
ra general en matèria d’indústria, del departament com-
petent en matèria d’indústria, en qualitat de vicepresi-
dent o vicepresidenta.

zació i el funcionament dels òrgans col·legiats de govern, 
als quals és aplicable la normativa general sobre òrgans 
col·legiats de l’Administració de la Generalitat, i també 
la resta de matèries que, d’acord amb aquesta llei, resten 
subjectes al dret públic.

4. Les resolucions del Consell Rector, del Consell d’Ad-
ministració i del conseller delegat o consellera delegada 
de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana posen " a 
la via administrativa. Contra aquestes resolucions es pot 
interposar un recurs potestatiu de reposició o directa-
ment un recurs davant la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Article 163. Funcions

1. Les funcions de l’Agència de Suport a l’Empresa Ca-
talana són:

a) El foment de la internacionalització, la innovació i 
l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els 
seus aspectes.

b) La creació d’empreses, el foment de l’emprenedoria 
i la promoció empresarial en activitats tecnològiques i 
d’alt valor afegit.

c) La transferència de coneixement i la incorporació al 
sector empresarial dels resultats de la recerca i de les no-
ves tecnologies.

d) L’impuls de la capacitat i la demanda innovadora de 
les empreses catalanes per mitjà d’instruments que re-
forcin el capital, amb suport directe a la recerca, el des-
envolupament i la innovació (R+D+I) i amb l’ús de la 
compra pública de tecnologia innovadora (CPTI).

e) L’impuls de la competitivitat empresarial per mitjà de 
la incorporació d’instruments de la societat de la infor-
mació i millores organitzatives.

f) L’adaptació de l’organització i la prestació dels seus 
serveis a les problemàtiques canviants i el garantiment 
d’una utilització òptima dels mitjans disponibles.

g) L’afavoriment de l’optimització de la gestió dels recur-
sos humans i "nancers de les empreses.

h) Qualsevol altra que li sigui encomanada per llei.

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, per tal 
d’exercir les funcions establertes per l’apartat 1, deter-
mina els mecanismes necessaris, basats en el rigor, la 
transparència i l’optimització dels recursos humans i 
"nancers, i ha de disposar de l’estructura i els mitjans 
necessaris que permetin als òrgans de govern exercir una 
direcció e"caç i e"cient de la institució i garanteixin una 
participació efectiva de tots els implicats.

3. Els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Cata-
lana poden preveure la constitució d’una àrea especialit-
zada de l’Agència que tingui com a objectiu executar les 
polítiques del Govern en l’àmbit del foment i la captació 
d’inversions a Catalunya en noves activitats empresarials 
estratègiques que aportin tecnologia, capacitat continua-
da d’innovació, complementarietat amb el teixit empre-
sarial existent, capacitat exportadora, capacitat d’arros-
segament d’altres inversions en el seu entorn i ocupació 
estable i de qualitat, de conformitat amb les "nalitats 
d’aquesta llei.
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30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector pú-
blic.

2. L’òrgan de contractació de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana és el conseller delegat o la consellera de-
legada.

Article 171. Recursos econòmics

1. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana disposa dels 
recursos econòmics següents:

a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de 
la Generalitat, incloses les derivades del contracte de 
gestió.

b) Els ingressos propis que percebi com a contrapresta-
ció per les activitats que porti a terme com a conseqüèn-
cia de contractes, convenis o disposicions legals esta-
blerts amb altres entitats públiques, privades o persones 
físiques.

c) Els rendiments procedents de les tarifes percebudes 
per serveis prestats directament, que tenen la considera-
ció de preus privats.

d) Les quantitats obtingudes per l’alienació d’actius "xos 
i pel rendiment dels béns i els valors que constitueixen el 
seu patrimoni.

e) Els procedents dels crèdits, els préstecs i les altres 
operacions "nanceres que es concertin i estiguin re�ecti-
des en la Llei de pressupostos de la Generalitat.

f) Les aportacions, si s’escau, dels membres.

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

h) La resta d’ingressos de dret públic o privat que s’au-
toritzin.

i) Qualsevol altre ingrés que li sigui atribuït i sigui com-
patible amb la naturalesa i les "nalitats de l’Agència.

2. Els recursos de l’Agència de Suport a l’Empresa Cata-
lana tenen caràcter "nalista, atès que són destinats a la 
consecució dels objectius de l’entitat.

3. Els recursos que es deriven dels apartats 1.d i e i no 
apareixen inicialment en el pressupost de l’Agència de 
Suport a l’Empresa Catalana es poden destinar a "nan-
çar despeses excepcionals per acord del Consell d’Admi-
nistració.

4. Els recursos que es deriven dels apartats 1.f i g i no 
apareixen inicialment en el pressupost de l’Agència de 
Suport a l’Empresa Catalana es poden destinar a "nan-
çar despeses excepcionals per acord del Consell Rector.

5. El recurs a l’endeutament es pot portar a terme d’acord 
amb la normativa vigent de la Generalitat. No obstant 
el que estableix la legislació general i les lleis anuals de 
pressupostos, i per tal d’atendre desfasaments temporals 
de tresoreria, l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana 
pot contractar pòlisses de crèdit o préstec, sempre que el 
saldo viu no superi el 10% del pressupost de l’Agència.

6. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana pot subs-
criure, en els termes i les condicions establertes per la 
normativa aplicable a l’Administració de la Generalitat, 
convenis de col·laboració amb entitats públiques perta-

c) El conseller delegat o consellera delegada de l’Agèn-
cia.

4. Els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catala-
na han de determinar i establir la procedència de la resta 
de membres del Consell d’Administració.

5. Els representants en el Consell d’Administració han de 
pertànyer, en tots els casos, al Consell Rector.

Article 167. La Presidència

1. La Presidència de l’Agència de Suport a l’Empresa Ca-
talana, que és també la del Consell Rector i la del Con-
sell d’Administració, correspon al conseller o consellera 
del departament competent en matèria d’indústria.

2. Les funcions del president o presidenta han d’ésser de-
terminades pels estatuts de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana.

3. El president o presidenta del Consell d’Administració 
pot delegar l’exercici de les seves funcions en la persona 
que ocupi la vicepresidència.

Article 168. El conseller delegat o 
consellera delegada

1. El conseller delegat o consellera delegada és l’òrgan 
de gestió encarregat de la direcció general de l’Agència 
de Suport a l’Empresa Catalana i és nomenat i separat 
pel Govern a proposta de la Presidència. El càrrec ha de 
correspondre a una persona amb quali"cacions professi-
onals acreditades i que tingui competència i experiència 
per a complir les funcions assignades.

2. Es pot crear, adscrita al conseller delegat o conselle-
ra delegada, una unitat de suport per a l’exercici de les 
funcions executives d’aquest òrgan, en els termes que de-
terminin els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana.

3. Els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Ca-
talana poden establir requisits complementaris per a 
accedir a la condició de conseller delegat o consellera 
delegada i han de determinar les funcions atribuïdes a 
aquest càrrec.

Article 169. Personal al servei de l’agència

1. El personal de l’Agència de Suport a l’Empresa Cata-
lana es vincula amb la mateixa Agència per mitjà d’una 
relació de caràcter laboral.

2. La selecció del personal de l’Agència de Suport a 
l’Agència Catalana s’ha de fer d’acord amb els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, de conformitat 
amb la legislació aplicable en aquesta matèria.

3. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha d’elabo-
rar i aprovar la seva relació de llocs de treball.

4. Correspon al Consell d’Administració aprovar l’es-
tructura organitzativa de l’Agència de Suport a l’Empre-
sa Catalana.

Article 170. Contractació

1. El règim de contractació de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana és el que estableix la Llei de l’Estat 
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2. El contracte de gestió a què fa referència l’apartat 1 
ha d’establir els elements que s’han de determinar en els 
estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana i 
ha d’incloure, com a mínim, la de"nició dels objectius 
que ha d’assolir l’Agència, la previsió de resultats que ha 
d’obtenir en la seva gestió i els instruments de seguiment 
i control a què ha de sotmetre la seva activitat, i les con-
trapartides de recursos per desenvolupar el programa 
previst.

Article 174. Patrimoni
1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana els béns i els drets que li adscrigui 
l’Administració de la Generalitat, i els béns i drets pro-
pis, de qualsevol naturalesa, que adquireixi per qualse-
vol títol, d’acord amb aquesta Llei.

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha d’esta-
blir la comptabilitat i els registres que permetin conèixer 
la naturalesa, la titularitat i la destinació dels seus béns i 
drets, propis o adscrits, sens perjudici de les competèn-
cies dels altres ens i organismes en matèria d’indústria i 
de serveis destinats a la producció.

3. Els béns i els drets que l’Administració de la Generali-
tat adscrigui a l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana 
s’han de reincorporar al patrimoni de l’Administració de 
la Generalitat en les mateixes condicions que tenien en el 
moment de produir-se l’adscripció, en el cas que l’Agèn-
cia s’extingeixi o modi"qui les seves funcions i sempre 
que aquesta modi"cació tingui incidència en els béns i 
drets esmentats. Els béns i els drets adscrits per l’Admi-
nistració de la Generalitat a l’Agència també es reincor-
poren al patrimoni de l’Administració de la Generalitat 
en el cas que no es dediquin al compliment de les "na-
litats establertes. En aquest cas, la Generalitat, amb la 
taxació de llur valor pericial, n’ha d’exigir els detriments 
avaluats.

4. La gestió del patrimoni de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana s’ha d’ajustar, llevat de les excepcions 
establertes per aquesta llei, al que disposa el Decret le-
gislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Es-
tatut de l’empresa pública catalana; el Decret legislatiu 
1/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de patrimoni de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, i la resta de normes aplicables en 
matèria de patrimoni.

5. Els béns adscrits a l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana que tenen la consideració de béns de domini 
públic gaudeixen de les exempcions tributàries que cor-
responen als béns d’aquesta naturalesa. Els béns adqui-
rits d’una altra manera s’han d’incorporar al patrimoni 
de l’Agència.

6. Els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Ca-
talana poden establir la possibilitat que l’Agència ad-
quireixi béns immobles per complir les seves "nalitats, 
amb l’autorització prèvia del departament competent en 
matèria de patrimoni. Així mateix, els estatuts poden 
establir que els béns immobles propis de l’Agència que 
deixin d’ésser necessaris per al compliment de les seves 
"nalitats puguin ésser alienats per aquesta, amb l’auto-
rització prèvia del departament competent en matèria 
d’economia i "nances.

nyents a altres administracions en els àmbits d’actuació 
que, directament o indirectament, li són propis. Així 
mateix, pot subscriure convenis amb entitats privades 
que tinguin un interès especí"c en la realització d’acci-
ons vinculades a l’àmbit d’actuació de l’Agència.

Article 172. Pressupost
1. El Consell d’Administració ha d’elaborar l’avantpro-
jecte de pressupost de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana i l’ha d’elevar al Consell Rector perquè l’aprovi.

2. L’avantprojecte de pressupost de l’Agència de Suport 
a l’Empresa Catalana, un cop aprovat pel Consell Rec-
tor, s’ha de trametre al departament d’adscripció perquè 
aquest el traslladi al departament competent en matèria 
d’economia i "nances. Un cop aprovat per aquest depar-
tament, l’avantprojecte s’ha d’incorporar al projecte de 
llei dels pressupostos de la Generalitat perquè el Govern 
l’aprovi i el trameti al Parlament.

3. El pressupost de despeses de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana té caràcter limitatiu per l’import 
global i caràcter estimatiu per a la distribució dels crè-
dits en categories econòmiques.

4. L’autorització de les variacions pressupostàries cor-
respon:

a) Al departament competent en matèria d’economia i 
"nances, en el cas de les variacions de la quantia global 
del pressupost i en el cas de les que afectin despeses de 
personal, a iniciativa del Consell d’Administració i a pro-
posta del Consell Rector.

b) Al Consell d’Administració, en el cas de la resta de 
variacions.

5. Els romanents de crèdit que resultin de la liquidació 
de l’exercici pressupostari no afectats al "nançament de 
l’exercici següent es poden aplicar al pressupost d’in-
gressos i destinar-se a "nançar l’increment de despeses 
per acord del Consell d’Administració, que n’ha de donar 
compte al Consell Rector.

6. L’execució del pressupost de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana correspon al Consell d’Administra-
ció i al conseller delegat o consellera delegada, que ela-
boren i trameten al Consell Rector un estat d’execució 
pressupostària amb la periodicitat que estableixin els 
estatuts de l’Agència.

7. Pel que fa a les qüestions pressupostàries altres que 
les regulades pels apartats 1 a 6, el pressupost de l’Agèn-
cia de Suport a l’Empresa Catalana es regeix pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de "nances públiques de Catalu-
nya; 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, i per les 
successives lleis de pressupostos de la Generalitat.

Article 173. Contracte de gestió

1. Les relacions de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana amb el departament al qual és adscrita, sens 
perjudici del que estableix l’article 53 del text refós de 
la Llei de "nances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, s’articulen 
per mitjà d’un contracte de gestió de caràcter pluriennal.
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3. Totes les referències als consells de salut dels governs 
territorials de salut en la normativa de desplegament de 
l’organització i funcionament de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya s’han d’entendre fetes als consells de 
participació dels sectors sanitaris del Servei Català de 
la Salut.

Tercera. Adscripció de mitjans a l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries
Per Decret del Govern s’han d’adscriure a l’Institut Ca-
talà d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries els mitjans per-
sonals i materials adscrits al departament competent en 
matèria de salut vinculats a les funcions que s’atribuei-
xen a l’Institut.

Quarta. Estatuts de l’Institut Català de  
la Creació i de les Empreses Culturals
Manté la vigència, en tot allò que no s’oposi a la Llei de 
l’Institut, el Decret 100/2001, de 3 d’abril, d’aprovació 
dels Estatuts de l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals.

Cinquena. Subrogació de l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural
1. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural se subroga 
en la titularitat dels drets i obligacions del Departament 
de Cultura o de les entitats que gestionen els equipa-
ments culturals que s’integren a l’Agència en l’àmbit de 
competències que l’Agència assumeix.

2. El personal laboral que, en la data de constitució de 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, presti serveis 
al Departament de Cultura o a les entitats que gestio-
nen els equipaments culturals que s’integren a l’Agència 
exercint funcions que, d’acord amb aquesta Llei, siguin 
assumides per l’Agència, s’integren a l’Agència per apli-
cació del mecanisme de successió d’empresa.

3. El personal funcionari de carrera del Cos de titulació 
superior, Patrimoni Artístic, Conservació de Museus i 
Arqueologia, i del Cos de Diplomatura, Bibliotecono-
mia, que en la data de constitució de l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural, presti serveis al Departament 
de Cultura i a les entitats que gestionen els equipaments 
culturals exercint funcions, que d’acord amb aquesta 
Llei, siguin assumides per l’Agència, s’integra a aques-
ta segons les necessitats del servei o funcionals, d’acord 
amb la relació de llocs de treball que s’aprovi.

4. La resta de personal funcionari de carrera s’integra 
a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural segons les 
necessitats del servei o funcionals, d’acord amb la rela-
ció de llocs de treball que s’aprovi. Aquest personal pot 
optar per ocupar un lloc de treball previst a la plantilla 
de personal laboral de l’Agència, en el termini de tres 
mesos des de la seva constitució, i resta en situació d’ex-
cedència voluntària per incompatibilitats en el seu cos 
d’origen, i se li reconeix l’antiguitat. Altrament, el seu 
lloc de treball és declarat a extingir.

Sisena. Subrogació en els béns, drets i 
obligacions i personal de l’Entitat Autònoma 
de Difusió Cultural

1. Els béns que en la data d’entrada en vigor d’aquesta 
Llei estiguin adscrits a l’Entitat Autònoma de Difusió 

Article 175. Comptabilitat

1. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana resta sot-
mesa al règim de comptabilitat pública establert per la 
legislació de "nances públiques de la Generalitat, llevat 
dels aspectes establerts per aquesta llei.

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha d’or-
denar la seva comptabilitat d’acord amb el Pla general 
comptable.

3. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha de dispo-
sar d’un sistema d’informació econòmica que re�ecteixi, 
per mitjà d’estats de comptes i informes, l’estat del seu 
patrimoni, la situació "nancera i els resultats i l’execució 
del seu patrimoni, i també la informació de costos sobre 
la seva activitat; aquesta informació ha d’ésser su"cient 
per a una adopció de decisions correcta i e"cient.

Article 176. Control econòmic i de gestió

1. El control extern de la gestió econòmica i "nancera 
de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana correspon 
a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, 
d’acord amb llur normativa especí"ca.

2. El control intern de la gestió econòmica i "nancera de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana correspon a la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, i es 
fa pel sistema d’auditories, d’acord amb el que disposa el 
text refós de la Llei de "nances públiques de Catalunya.

Disposicions addicionals

Primera. Subrogació en els drets i obligacions 
del LGAI i l’IDIADA

1. L’Administració de la Generalitat, es subroga des de 
l’entrada en vigor d’aquest Llei, en els drets i obligaci-
ons que corresponen al Laboratori General d’Assaigs i 
Investigació (LGAI), a l’Institut d’Investigació Aplicada 
de l’Automòbil (IDIADA), i els exercirà mitjançant el de-
partament competent en matèria d’Indústria.

2.Les referències contingudes en la normativa a l’Insti-
tut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) i 
al Laboratori General d’Assaigs i Investigació (LGAI) 
s’han d’entendre referides al Departament de la Genera-
litat competent en matèria d’indústria.

Segona. Extinció de la personalitat jurídica 
dels governs territorials de salut i 
assumpció de les seves funcions pels òrgans 
corresponents del Servei Català de la Salut i 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

1. De conformitat amb l’apartat 14 de la Disposició de-
rogatòria segona d’aquesta Llei, queda extingida la per-
sonalitat jurídica dels governs territorials de salut consti-
tuïts en execució del Decret 38/2006, de 14 de març, pel 
qual es regula la creació de governs territorials de salut.

2. Les funcions atribuïdes pel Decret 38/2006, de 14 de 
març, pel qual es regula la creació de governs territorials 
de salut, als òrgans de govern, de participació, d’assesso-
rament i executius dels governs territorials de salut, són 
assumides pels òrgans de direcció, participació i execu-
tius del Servei Català de la Salut i de l’Agència de Salut 
Púbica de Catalunya, en l’àmbit de les seves competèn-
cies respectives.
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Tercera. Patrimoni i pressupost de l’Institut 
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil 
(IDIADA)

El Patrimoni que l’Institut d’Investigació Aplicada de 
l’Automòbil (IDIADA) tenia adscrit passa a ser adscrit 
al Departament de la Generalitat competent en matèria 
d’Indústria. El Departament d’Empresa i Ocupació assu-
meix com a propi el pressupost de l’entitat suprimida "ns 
a la "nalització de l’exercici econòmic.

Quarta. Manteniment temporal de la 
composició de determinats òrgans

Fins que el Govern no determini el nombre i la distribu-
ció de les vocalies dels organismes que s’indiquen a con-
tinuació, aquests mantenen la seva composició actual:

– Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament i 
la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran

– Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de 
les Comarques de l’Ebre.

– Consell Rector de l’Institut Cartogrà"c de Catalunya.

– Consell Rector de l’Institut Geològic de Catalunya.

– Consell d’Administració del Servei Meteorològic de 
Catalunya.

– Consell d’Administració de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.

– Consell Social i Consell d’Administració d’Aeroports 
de Catalunya

– Consell de direcció de l’Agència de Residus de Cata-
lunya

Cinquena. Constitució de l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural

Els òrgans i entitats afectats per la creació de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural mantenen la seva ads-
cripció orgànica o la seva naturalesa jurídica i continuen 
desenvolupant les seves funcions "ns a l’entrada en vi-
gor dels reglaments que regulin la seva estructura dins 
l’Agència i el règim de gestió desconcentrada.

Sisena. Junta de Govern i Consell Assessor de 
la Institució de les Lletres Catalanes.

Mentre no es desplegui per reglament la composició de 
la Junta de Govern, pel que fa a les vocalies, i del Con-
sell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes, 
es manté la composició prevista als articles 5.3 i 9 de la 
Llei 20/1987, de 12 de novembre, de creació de l’Entitat 
Autònoma Institució de les Lletres Catalanes, abans de 
la modi"cació per la present Llei.

Setena. Personal del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts i la Institució de les 
Lletres Catalanes

1. El personal funcionari i laboral que estigui ocupant 
llocs de treball al Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts i a la Institució de les Lletres Catalanes, o tingui 
suspesa la seva relació jurídica amb aquests organismes 
per alguna de les causes previstes a la normativa d’apli-
cació, exercint funcions que, d’acord amb aquesta Llei, 
siguin assumides pel Departament de Cultura, passa a 

Cultural, passen a ésser adscrits al Departament de Cul-
tura, sense cap variació en la condició jurídica originària.

2. El Departament de Cultura se subroga, en les posici-
ons jurídiques de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural 
pel que fa als béns, els drets i les obligacions de tot tipus 
de què sigui titular, així com en la defensa jurídica dels 
seus interessos legítims.

3. El personal funcionari i laboral que estigui ocupant 
llocs de treball a l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural 
o tingui suspesa la seva relació jurídica amb aquest or-
ganisme per alguna de les causes previstes a la normati-
va d’aplicació passa a prestar serveis al Departament de 
Cultura segons les seves necessitats de servei o funcio-
nals, d’acord amb la relació de llocs de treball.

Setena. Composició del Plenari del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts.

S’ha d’adequar la composició del Plenari del Consell Na-
cional de la Cultura i de les Arts al que estableix aquesta 
Llei.

Vuitena. Denominació de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana

1. El Govern difon el coneixement i la imatge de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana amb la marca 
ACC1Ó.

2. S’autoritza el Govern perquè modi"qui, si escau, la 
marca establerta per l’apartat 1.

Disposicions transitòries

Primera. Règim jurídic aplicable als 
expedients iniciats a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei

1. Els procediments administratius que s’estiguin trami-
tant en el moment de l’entrada en vigor de la present Llei, 
la resolució dels quals correspongui als òrgans de l’Enti-
tat Autònoma de Difusió Cultural, passen a ser tramitats 
pels òrgans del Departament de Cultura.

2. Els procediments administratius relatius a ajuts que 
s’estiguin tramitant en el moment de l’entrada en vigor 
de la present Llei, la resolució dels quals correspongui 
als òrgans del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts o de la Institució de les Lletres Catalanes, passen a 
ser tramitats pels òrgans del Departament de Cultura o 
de l’Institut Català de la Creació i de les Empreses Cul-
turals, d’acord amb les competències que assumeixen.

Segona. Patrimoni i pressupost Laboratori 
General d’Assaigs i Investigació (LGAI)

El Patrimoni que el Laboratori General d’Assaigs i In-
vestigació tenia adscrit passa a ser adscrit al Departa-
ment de la Generalitat competent en matèria d’Indústria. 
El Departament d’Empresa i Ocupació assumeix com a 
propi el pressupost de l’entitat suprimida "ns a la "nalit-
zació de l’exercici econòmic.
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tat Politècnica de Catalunya de l’Institut d’Investigació 
Aplicada de l’Automòbil (IDIADA).

4. Decret 304/1994, de 13 de setembre, de modi"cació 
del Decret 59/1990, de 20 de febrer, pel qual es determi-
nen els representants de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya en el Consell d’Administració de l’Institut 
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil.

5. Decret 47/1996, de 6 de febrer, de creació i d’estructu-
ració del Museu d’Història de Catalunya.

6. Decret 324/1996, d’1 d’octubre, pel qual s’aprova el 
reglament del Registre d’Establiments Industrials de Ca-
talunya.

7. Els articles 3 a 5 del Decret 50/2001, de 6 de febrer, 
de modi"cació de la composició dels òrgans rectors i del 
règim de reunions del Centre d’Innovació i Desenvolu-
pament professional i del Laboratori General d’Assaigs 
i Investigacions.

8. Decret 187/2002, de 25 de juny, sobre els òrgans de 
direcció de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

9. Decret 294/2003, de 2 de desembre, pel qual s’aproven 
els Estatuts de l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueolo-
gia.

10. Decret 101/2005, de 31 de maig, del Consell Català 
de Foment de la Pau.

11. Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la 
creació de governs territorials de salut.

12. Decret 8/2010, de 26 de gener, del Consell de Política 
Industrial de Catalunya.

13. Els apartats c) i d) de l’article 1.2 del Decret 352/2011, 
de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Em-
presa i Ocupació.

14. Les lletres f) i g) de l’apartat 2 de l’article 27; la lletra 
d) de l’apartat 2 de l’article 35, i els articles 41, 46, 47, 48 
i 49 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructura-
ció del Departament de Cultura.

Disposicions finals

Primera. Rang normatiu de la regulació de 
determinats òrgans administratius

1. Mantenen la seva vigència amb rang reglamentari les 
disposicions següents, relatives a òrgans administratius:

– Els articles 4.e) i 9 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalu-
nya en matèria de funció pública.

– La Disposició addicional quarta de la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

– L’article 17.2 de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordena-
ció del sistema de seguretat pública de Catalunya.

– La disposició transitòria segona.1 de la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis socials.

– L’article 14 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de sa-
lut pública.

2. S’han d’entendre fetes a la unitat directiva que deter-
mini el Govern les referències següents:

prestar serveis al Departament de Cultura segons les ne-
cessitats del servei funcionals d’aquest, d’acord amb la 
relació de llocs de treball que s’aprovi.

2. El personal funcionari i laboral que estigui ocupant 
llocs de treball al Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts i a la Institució de les Lletres Catalanes, o tingui 
suspesa la seva relació jurídica amb aquests organismes 
per alguna de les causes previstes a la normativa d’apli-
cació, exercint funcions que, d’acord amb aquesta Llei, 
siguin assumides per l’Institut Català de la Creació i de 
les Empreses Culturals, passa a prestar serveis a l’Ins-
titut esmentat, segons les necessitats personal d’aquest 
Institut i d’acord amb la relació de llocs de treball que 
s’aprovi. El personal laboral s’incorpora a l’Institut en 
els termes previstos a l’article 44 de l’Estatut dels tre-
balladors. El personal funcionari pot optar per ocupar 
un lloc de treball previst a la plantilla de personal labo-
ral de l’Institut Català de la Creació i de les Empreses 
Culturals, en el termini de tres mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, i resta en situació d’excedència 
voluntària per incompatibilitats en el seu cos d’origen, i 
se li reconeix l’antiguitat. Altrament, el lloc de treball és 
declarat a extingir.

Disposicions derogatòries

Primera. Derogació de normes amb rang legal

Es deroguen totes les normes amb rang legal que s’opo-
sin al que estableix aquesta llei, i especí"cament les se-
güents:

1. Llei 8/1981, de 2 de novembre, que crea l’Entitat Autò-
noma d’Organització d’Espectacles i Festes

2. Llei 23/1984, de 28 de desembre del Laboratori Gene-
ral d’Assaigs i Investigació (LGAI)

3. Llei 2/1990, de 8 de gener, de l’Institut d’Investigació 
Aplicada de l’Automòbil (IDIADA)

4. Llei 9/2009, de 30 de juny, de Política Industrial

5. Els articles 20.2 i 21, els apartats 3 i 5 de la disposició 
addicional 2, i els apartats 3 i 4 de la disposició addicio-
nal 4, de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

6. La disposició addicional 9a de la Llei 25/1998, de 
31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 
d’adaptació a l’euro

Segona. Derogació de normes de rang 
reglamentari

Es deroguen totes les normes amb rang reglamentari que 
s’oposin al que estableix aquesta llei, i especí"cament les 
següents:

1. Decret 59/1990, de 20 de febrer, pel qual es determi-
nen els representants de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya en el Consell d’Administració de l’Institut 
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil.

2. Decret 150/1991, d’1 de juliol, pel qual s’aproven els 
Estatuts del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Ca-
talunya.

3. Decret 204/1994, de 26 de juliol, pel qual s’autorit-
za l’adscripció, com a institut universitari a la Universi-
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5. Proposta de modificació de la Llei 5/1986, de 17 
d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apos-
tes de la Generalitat (text de la proposta, memòria ge-
neral, memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades, informe jurídic preliminar)

6. Proposta de modi"cació de la Llei 10/1989, de 10 de 
juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat (text 
de la proposta, memòria general, memòria d’avaluació 
de l’impacte de les mesures proposades, informe jurídic 
preliminar)

7. Proposta de modi"cació de la Llei 15/1990, de 9 de 
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (text de la pro-
posta, memòria general, memòria d’avaluació de l’im-
pacte de les mesures proposades, informe jurídic preli-
minar)

8. Proposta de modificació de la Llei 9/1991, de 3 de 
maig, de l’Institut Català d’Energia (text de la proposta, 
memòria general, memòria d’avaluació de l’impacte de 
les mesures proposades, informe jurídic preliminar)

9. Proposta de modi"cació de la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra 
(text de la proposta, memòria general, memòria d’ava-
luació de l’impacte de les mesures proposades, informe 
jurídic preliminar)

10. Proposta de modi"cació de la Llei 13/1997, de 19 de 
novembre, de creació de l’Institut Català de l’Acolliment 
i de l’Adopció (text de la proposta, memòria general, me-
mòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposa-
des, informe jurídic preliminar)

11. Proposta de modi"cació de la Llei 20/2000, de 29 de 
desembre, de l’Institut Català de les Indústries Culturals 
(text de la proposta, memòria general, memòria d’ava-
luació de l’impacte de les mesures proposades, informe 
jurídic preliminar)

12. Proposta de modi"cació de la Llei 2/2000, de 4 de 
maig, del Consell Audiovisual de Catalunya (text de la 
proposta, memòria general, memòria d’avaluació de l’im-
pacte de les mesures proposades, informe jurídic preli-
minar)

13. Proposta de modi"cació de la Llei 15/2001, de 14 de 
novembre, de meteorologia (text de la proposta, memòria 
general, memòria d’avaluació de l’impacte de les mesu-
res proposades, informe jurídic preliminar)

14. Proposta de modi"cació de la Llei 28/2002, de 30 
de desembre, de creació de l’Institut per al Desenvo-
lupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (text de 
la proposta, memòria general, memòria d’avaluació de 
l’impacte de les mesures proposades, informe jurídic 
preliminar)

15. Proposta de modi"cació de la Llei 31/2002, de 30 de 
desembre, de mesures "scals i administratives (text de la 
proposta, memòria general, memòria d’avaluació de l’im-
pacte de les mesures proposades, informe jurídic preli-
minar)

16. Proposta de modi"cació del Decret legislatiu 1/2003, 
de 8 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de 
l’Ebre (text de la proposta, memòria general, memòria 
d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, in-
forme jurídic preliminar)

– La referència de l’apartat 2 de l’article 6 del Decret Le-
gislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la re-
fosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 
a la Secretaria General d’Administració i Funció Pública.

– Les referències del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urba-
nisme, a la Direcció General d’Urbanisme.

3. S’han d’entendre fetes a l’òrgan que determini el Go-
vern les referències que la Llei 20/2009, del 4 de desem-
bre, de prevenció i control ambiental de les activitats, fa 
a les o"cines de gestió ambiental uni"cada.

4. Se suprimeixen les referències que la disposició addi-
cional quarta de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya, fa al De-
partament de Governació i Relacions Institucionals o al 
seu titular.

Segona. Adaptació dels Estatuts de l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries

El Govern ha d’aprovar, en el termini màxim de nou 
mesos, un text íntegre dels Estatuts de l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries per tal d’adequar-los 
al que disposa aquesta Llei.

Tercera. Adaptació dels Estatuts de l’Agència 
de Suport a l’Empresa Catalana

El Govern, en el termini de 9 mesos a comptar de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei i a proposta del conseller o 
consellera del departament a qual és adscrita l’Agència, 
ha de modi"car el Decret 51/2010, de 6 d’abril, d’apro-
vació dels Estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana, per tal d’adequar-lo a les disposicions de la 
present llei.

Quarta. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el DOGC.

Antecedents del Projecte de llei

1. Acord de 24 de maig de 2011, del Govern de la Ge-
neralitat pel qual s’aprova la memòria prèvia a l’inici de 
la tramitació a l’Avantprojecte de llei de simpli"cació, 
d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció 
de l’activitat econòmica

2. Proposta de modi"cació de la Llei 21/2003, de 4 de 
juliol, de foment de la pau (text de la proposta, memòria 
general, memòria d’avaluació de l’impacte de les mesu-
res proposades, informe jurídic preliminar)

3. Proposta de dissolució del Laboratori General d’As-
saigs i Investigació (text de la proposta, memòria gene-
ral, memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades, informe jurídic preliminar)

4. Proposta de dissolució de l’Institut d’Investigació 
Aplicada de l’Automòbil (text de la proposta, memòria 
general, memòria d’avaluació de l’impacte de les mesu-
res proposades, informe jurídic preliminar)
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30. Proposta de modi"cació de la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d’educació (text de la proposta, memòria general, 
memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures propo-
sades, informe jurídic preliminar)

31. Proposta de modi"cació de la Llei 13/2009, de 22  
de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (text 
de la proposta, memòria general, memòria d’avaluació de  
l’impacte de les mesures proposades, informe jurídic 
preliminar)

32. Proposta de modi"cació de la Llei 14/2009, de 22 
de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures 
aeroportuàries (text de la proposta, memòria general, 
memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures propo-
sades, informe jurídic preliminar)

33. Proposta de modi"cació de la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre, de salut pública (text de la proposta, memòria 
general, memòria d’avaluació de l’impacte de les mesu-
res proposades, informe jurídic preliminar)

34. Proposta de modi"cació de la Llei 23/2009, de 23 
de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
(text de la proposta, memòria general, memòria d’ava-
luació de l’impacte de les mesures proposades, informe 
jurídic preliminar)

35. Proposta de modi"cació de la Llei 10/2010, de 7 de 
maig, d’acollida de les persones immigrades i de les re-
tornades a Catalunya (text de la proposta, memòria ge-
neral, memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades, informe jurídic preliminar)

36. Proposta de modificació de la Llei 21/2010, de 7 
de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del Servei Català de la Salut (text de 
la proposta, memòria general, memòria d’avaluació de 
l’impacte de les mesures proposades, informe jurídic 
preliminar)

37, 38 i 39. Propostes de modi"cació –a instància dels 
departaments de la Presidència, de Salut i de Territori 
i Sostenibilitat– del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de 
mesures de racionalització i simpli"cació de l’estructu-
ra del sector públic de la Generalitat de Catalunya (text 
de la proposta, memòria general, memòria d’avaluació 
de l’impacte de les mesures proposades, informe jurídic 
preliminar)

40. Proposta de nova regulació del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts (text de la proposta, memòria ge-
neral, memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades, informe jurídic preliminar)

41. Proposta de nova regulació de la Institució de les 
Lletres Catalanes (text de la proposta, memòria general, 
memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures propo-
sades, informe jurídic preliminar)

42. Proposta de creació de l’Agència Catalana del Pa-
trimoni Cultural (text de la proposta, memòria general, 
memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures propo-
sades, informe jurídic preliminar)

43. Proposta de derogació de la Llei 9/2009, de 30 de 
juny, de política industrial, i de nova regulació de l’Agèn-
cia de suport a l’empresa catalana (text de la proposta, 
memòria general, memòria d’avaluació de l’impacte de 
les mesures proposades, informe jurídic preliminar)

44. Proposta d’introducció d’una disposició final a 
l’Avantprojecte de llei òmnibus de deslegalització de la 

17. Proposta de modi"cació de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d’universitats de Catalunya (text de la proposta, 
memòria general, memòria d’avaluació de l’impacte de 
les mesures proposades, informe jurídic preliminar)

18. Proposta de modi"cació de la Llei 16/2005, de 27 
de desembre, de la informació geogrà"ca i de l’Institut 
Cartogrà"c de Catalunya (text de la proposta, memòria 
general, memòria d’avaluació de l’impacte de les mesu-
res proposades, informe jurídic preliminar)

19. Proposta de modi"cació de la Llei 19/2005, de 27 de 
desembre, de l’Institut Geològic de Catalunya (text de la 
proposta, memòria general, memòria d’avaluació de l’im-
pacte de les mesures proposades, informe jurídic preli-
minar)

20. Proposta de modi"cació de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya 
(text de la proposta, memòria general, memòria d’ava-
luació de l’impacte de les mesures proposades, informe 
jurídic preliminar)

21. Proposta de modi"cació de la Llei 1/2007, de 5 de 
juny, del Consell de Relacions Laborals (text de la pro-
posta, memòria general, memòria d’avaluació de l’im-
pacte de les mesures proposades, informe jurídic preli-
minar)

22. Proposta de modi"cació de la Llei 6/2007, de 17 de 
juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió (text de la proposta, 
memòria general, memòria d’avaluació de l’impacte de 
les mesures proposades, informe jurídic preliminar)

23. Proposta de modificació de la Llei 7/2007, de 17 
de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya (text de 
la proposta, memòria general, memòria d’avaluació de 
l’impacte de les mesures proposades, informe jurídic 
preliminar)

24. Proposta de modi"cació de la Llei 8/2007, de 30 de 
juliol, de l’Institut Català de la Salut (text de la proposta, 
memòria general, memòria d’avaluació de l’impacte de 
les mesures proposades, informe jurídic preliminar)

25. Proposta de modi"cació de la Llei 10/2007, de 30 
de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(text de la proposta, memòria general, memòria d’ava-
luació de l’impacte de les mesures proposades, informe 
jurídic preliminar)

26. Proposta de modificació de la Llei 11/2007, d’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals (text de la proposta, memòria general, memòria 
d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, in-
forme jurídic preliminar)

27. Proposta de modi"cació de la Llei 13/2007, de 31 
d’octubre, del Memorial Democràtic (text de la proposta, 
memòria general, memòria d’avaluació de l’impacte de 
les mesures proposades, informe jurídic preliminar)

28. Proposta de modi"cació de la Llei 14/2007, de 5 de 
desembre, de l’Institut Català Internacional per la Pau 
(text de la proposta, memòria general, memòria d’ava-
luació de l’impacte de les mesures proposades, informe 
jurídic preliminar)

29. Proposta de modi"cació de la Llei 2/2007, de 5 de 
juny, del Diari O"cial de la Generalitat (text de la pro-
posta, memòria general, memòria d’avaluació de l’im-
pacte de les mesures proposades, informe jurídic preli-
minar)
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69. Al·legacions de l’Institut Català Internacional per la 
Pau

70. Al·legacions de la Xarxa de l’Observatori del Deute 
en la Globalització

71. Al·legacions de la Confederació Catalana d’ONG per 
la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament

71 bis. Al·legacions de l’Escola de Cultura de Pau de la 
Universitat Autònoma de Barcelona

72. Al·legacions de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament

73. Al·legacions de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya

74. Al·legacions Sindicat Metges de Catalunya

75. Al·legacions Associació Catalana d’Entitats de Salut 
(ACES)

76. Al·legacions Sindicato de Enfermería (SATSE)

77. Al·legacions Comissió de Defensa del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona

78. Al·legacions degà Col·legi d’Advocats de Barcelona

79. Al·legacions de les Oblates del Santíssim Redemptor-
Barcelona (El lloc de la dona)

80 / 81. Al·legacions Sociedad General de Aguas de Bar-
celona, SA

82. Al·legacions de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Ca-
talunya (ASAC)

83. Al·legacions de Candidatura d’Unitat Popular (CUP)

84. Al·legacions de la Federació de Serveis a la Ciutada-
nia de CCOO

85. Al·legacions del Consell d’Associacions de Barcelona

86. Al·legacions de l’Associació d’Arxivers-Gestors de 
Documents de Catalunya

87. Al·legacions de l’O"cina Antifrau de Catalunya

88. Al·legacions IDIADA AUTOMOTIVE TECHNO-
LOGY SA

89. Al·legacions LGAI TECHNOLOGICAL CENTER

90. Al·legacions Associació Catalana de Ràdio

91. Al·legacions Sra. M. Pilar Peña Guiu

92. Al·legacions de Petita i Mitjana Empresa de Catalu-
nya (PIMEC)

93. Al·legacions del Consell General de Cambres de Ca-
talunya

94. Al·legacions de l’Institut Agrícola

95. Al·legacions de l’Ajuntament de Barcelona

96. Al·legacions de la Federació de Municipis de Cata-
lunya

97. Al·legacions Col·legi O"cial d’Enginyers Industrials 
de Catalunya

98. Al·legacions Associació Salut i Família

99. Al·legacions de Justícia i Pau de Barcelona

100. Al·legacions del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya

101. Al·legacions de Brigades Internacionals de Pau de 
Barcelona

102. Al·legacions del Consell Català de Foment de la Pau

regulació de determinats aspectes en matèria organit-
zativa (text de la proposta, memòria general, memòria 
d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, in-
forme jurídic preliminar)

45. Proposta de derogació de la Llei 10/1981, de 2 de 
desembre, de creació de l’Institut Català de Serveis a la 
Joventut (text de la proposta, memòria general, memòria 
d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, in-
forme jurídic preliminar)

46. Peticions d’informe a la Secretaria d’Administració i 
Funció Pública del Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals

47. Peticions d’informe al Departament d’Economia i 
Coneixement

48. Peticions d’informe a l’Institut Català de les Dones

49. Petició d’informe a la Direcció General del Patrimo-
ni del Departament d’Economia i Coneixement

50. Petició d’informe al Consell per a l’Impuls i l’Orde-
nació de la Reforma de l’Administració

51. Petició d’informe al Consell General de les Cambres 
O"cials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

52. Petició d’informe al Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya

53. Petició d’informe al Consell Interuniversitari de Ca-
talunya

54. Petició d’informe al Consell Escolar de Catalunya

55. Petició d’informe cost-bene"ci al Gabinet Tècnic del 
Departament d’Interior

56. Petició d’informe a l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades

57. Avantprojecte de llei de simpli"cació, d’agilitat i re-
estructuració administrativa i de promoció econòmica

58. Edicte de 26 de maig de 2011, pel qual se sotmet a in-
formació pública l’Avantprojecte de llei de simpli"cació, 
d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció 
de l’activitat econòmica

59. Edicte de 7 de juny de 2011, pel qual s’amplia el ter-
mini d’informació pública de l’Avantprojecte de llei de 
simpli"cació, d’agilitat i reestructuració administrativa i 
de promoció de l’activitat econòmica

60. Al·legacions de la Plataforma de la Cultura per a un 
Consell de les Arts i altres col·lectius. Presentada per la 
Sra. Aimar Pérez Galí i 91 persones o col·lectius més.

61. Al·legacions del PEN català

62. Al·legacions de l’Associació Col·legial d’Escriptors de 
Catalunya

63. Al·legacions de l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana

64. Al·legacions de l’Associació de professionals de la 
gestió cultural de Catalunya

65. Al·legacions de l’Associació de Músics de Jazz i Mú-
sica Moderna de Catalunya

66. Al·legacions del Col·legi O"cial de Bibliotecaris-Do-
cumentalistes de Catalunya

67. Al·legacions de la Federació Catalana d’ONG per la 
Pau

68. Al·legacions del Grup d’Educació per la Pau
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134. Memòria valorativa de les al·legacions relatives a la 
modi"cació de la Llei 9/1991, de 3 de maig, de creació 
de l’Institut Català d’Energia

135. Al·legacions de l’Associació Catalana de Municipis

136. Al·legacions de la Federació de Municipis de Cata-
lunya

137. Al·legacions de l’Institut d’Estudis Catalans

138. Addenda a la Memòria del Departament de la Pre-
sidència sobre les observacions i al·legacions presentades 
en relació a l’Avantprojecte de llei de simpli"cació, d’agi-
litat i reestructuració administrativa i de promoció de 
l’activitat econòmica

139. Al·legacions de la Federació d’Ensenyament de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya

140. Informe jurídic "nal

141. Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa

142. Certi"cat del secretari general de la Presidència

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 

ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 15481).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat dels que són "xats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, 06.07.2011.

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 08.07.2011 al 14.07.2011).

Finiment del termini: 15.07.2011; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.07.2011.

103. Al·legacions de la Fundació Privada Pau i Solidaritat

104. Al·legacions de l’Associació Eines de Pau

105. Al·legacions de la Federación Cultura de Paz

106. Al·legacions del Servei Civil Internacional de Ca-
talunya

107. Al·legacions de la Fundació per la Pau

108. Al·legacions del Centre de Treball i Documentació

109. Al·legacions Federació de Municipis de Catalunya a 
la Llei 23/2009

110. Al·legacions Roi Cebey Martín i 870 persones més

111. Al·legacions Ferran Martínez Valle i 77 persones 
més

112. Al·legacions Alicia González Reyero

113. Al·legacions Marina López Planella i 142 persones 
més

114. Noti"cacions del tràmit d’audiència als interessats (I)

115. Noti"cacions del tràmit d’audiència als interessats (II)

116. Informes emesos per la Secretaria d’Administració 
i Funció Pública del Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals

117. Informes emesos per la Direcció General de Pressu-
postos del Departament d’Economia i Coneixement

118. Informes emesos per l’Institut Català de les Dones

119. Informes emesos per l’O"cina del Govern

120. Informe emès pel CONCA

121. Informe emès per la Direcció general de Política 
Lingüística

122. Certi"cat de la reunió de la Direcció de Serveis del 
Departament de Cultura

123. Informe d’anàlisi cost-bene"ci del Gabinet Tècnic 
del Departament d’Interior

124. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des

125. Informes de l’O"cina de Govern (II)

126. Sol·licitud de dictamen al Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya

127. Sol·licitud d’informe a la Comissió de Govern Local 
de Catalunya

128. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya

129. Memòries valoratives de les al·legacions presentades 
en tràmit d’informació pública i d’audiència als interes-
sats i dels informes emesos

130. Acord del Govern sobre continuació de la tramita-
ció de l’Avantprojecte de llei de simpli"cació, d’agilitat i 
reestructuració administrativa i de promoció econòmica 
mitjançant tres Avantprojectes de llei

131. Certi"cats de la Delegació Territorial sobre tràmit 
d’audiència

132. Informe de la Secretaria d’Administració i Fun-
ció Pública sobre la proposta de modi"cació de la Llei 
4/2009, de 15 d’abril

133. Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya


