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A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord
amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenten l’esmena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 20200034/11).
Esmena 1
GP Socialista
GP Catalunya Sí que es Pot

A la totalitat
De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.
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TEXT ALTERNATIU A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE CREACIÓ
DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ SOCIAL (TRAM.
202-00034/11)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

CAPÍTOL I.- Disposicions Generals
Article 1. Objecte i naturalesa
Article 2. Finalitat
Article 3. Principis generals d'actuació
Article 4. Funcions

CAPÍTOL II.- Estructura de l’Agència i composició
Article 5. Estructura de l’Agència
Article 6. El Consell General
Article 7. Direcció General
Article 8. El Consell Executiu
Article 9. Organització territorial
Article 10. El Consell de participació
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CAPÍTOL III.- Gestió per objectius
Article 11. Contracte de gestió

CAPÍTOL IV.- Funcionament i mitjans
Article 12. Contractació i patrimoni
Article 13. Personal

CAPÍTOL V.- Mitjans econòmics i financers
Article 14. Pressupost
Article 15. Control

CAPÍTOL VI.- Dissolució de l’Agència
Article 16. Dissolució

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA. Relació entre els consells territorials d’atenció a les persones i les àrees bàsiques de salut
SEGONA. Exclusió de l’àmbit d’aplicació de la llei
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TERCER. Règim especial de la Ciutat de Barcelona

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA. Aprovació de l’Estatut de règim intern de l’Agència
SEGONA. Desplegament i aplicació de la Llei
TERCERA. Aprovació del Contracte de Gestió
QUARTA. Habilitació pressupostària
CINQUENA. Entrada en vigor

Exposició de motius

El text d’aquesta esmena a la totalitat amb text alternatiu, dels grups
proposants Grup Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari Catalunya Sí
Que es Pot, vol donar resposta a la necessitat de generar un instrument
de gestió pública per garantir l’exercici dels drets de ciutadania especialment pel que fa a l’accés àgil i amb garantia de prestacions i serveis
relacionats amb la protecció social.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix, en el Capítol I del Títol I,
els drets i deures de l’àmbit civil i social, entre els qual s’inclouen els
drets de les persones, els drets en l’àmbit de les famílies, els drets dels
menors, de les persones grans, de les dones, els drets en l’àmbit dels
serveis socials i en l’àmbit de l’habitatge. Aquests drets vinculen tots els
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poders públics de Catalunya i les lleis que els despleguin han de garantir-ne la plena efectivitat. Aquests drets s’han d’aplicar i interpretar
d’acord amb els tractats internacionals vigents.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix, en el Capítol V del Títol I,
els Principis rectors que han d’orientar les polítiques públiques, la protecció de les persones i de les famílies, la perspectiva de gènere, la cohesió i el benestar social, l’accés a l’habitatge i la participació social. En
definitiva, els poders públics han de promoure les polítiques públiques
que fomentin la cohesió social i que garanteixin un sistema de protecció
social adequat a les necessitats econòmiques i socials de Catalunya.
En desenvolupament d’aquests drets i principis rectors, els articles 137,
138 lletres c) i e), 142, 153 lletra c), 165 i 166, delimiten les competències que li correspon a la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la protecció social, en sentit ample.

El Sistema de protecció social, que també ha d’incloure les polítiques
públiques dirigides a l’ocupació, a l’habitatge, a l’eradicació de la violència masclista i la protecció de les dones que en són víctimes i a
l’eradicació de la pobresa infantil i de suport a l’escolarització, ha de ser
un dels sistemes de l’Estat del benestar i una eina de redistribució de la
riquesa de la societat i de disminució de les desigualtats socials i econòmiques.
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En aquest sentit l’entrada en vigor de la Renda Garantida de Ciutadania,
tal i com expressa l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que s’està debatent al Parlament de Catalunya, ha de constituir una peça angular del
Sistema de protecció social català. Un sistema que ha d’actuar de manera cooperadora i sinèrgica amb altres prestacions socials que garanteixen la cobertura davant de situacions de necessitat, com l’atur, la
malaltia, la invalidesa o l’envelliment que es troben en el marc competencial de la Seguretat Social contributiva.
El sistema públic de protecció social, infradotat pel que fa a les fonts de
finançament, no sempre ha estat suficient per garantir les necessitats de
les persones més vulnerables. I en el context actual les contrareformes
encara vigents com l’augment del copagament en determinades prestacions de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència o
la reforma de la Renda Mínima d’Inserció han agreujat la situació
d’aquestes persones.
La diagnosi, recentment feta, de la protecció social a Catalunya, ha posat de relleu un mapa de prestacions ampli, tant en nombre de persones
beneficiàries, com en administracions implicades, com també en tipologies de prestacions. En concret, es varen identificar 79 prestacions de
tipus econòmic a persones i 90 tipus de prestacions de servei agrupades
temàticament, i que poden ser considerades dins del concepte, en sentit
ampli, de protecció social.
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Sota aquest context, la present Llei pretén la creació d’una Agència amb
autonomia funcional i gestió efectiva, que s’allunya dels models tradicionals d’Agència com unitat instrumental de Govern, configura una autoritat independent que a través del Contracte de Gestió gestiona prestacions i serveis. L’Agència no genera cap dret, sinó que gestiona les
prestacions i serveis que ja estan definits en l’ordenament jurídic actual
i en les cartes de serveis, que es regulen en lleis substantives.
El text de la present proposició de llei vol donar compliment a la voluntat del Parlament de Catalunya expressada el 2006 amb l’aprovació per
unanimitat de la Llei de Serveis Socials, amb la necessària evolució de
les necessitats socials que hi ha hagut des d’aleshores. La Llei de Serveis
Socials en el seu redactat original ja preveia la creació de l’Agència de
Gestió de polítiques públiques del sistema català d’autonomia i atenció
a la dependència així com la col·laboració interadministrativa. De tota
aquesta previsió, així com els projectes avançats durant el govern
d’esquerres, no s’ha creat ni l’Agència ni els òrgans que preveu la Llei
de serveis socials. La situació de feblesa dels sistemes de protecció social, la dispersió de prestacions en diferents departaments de la Generalitat, la demanda per part de professionals, ciutadania i també de grups
parlamentaris de racionalització en la prestació de serveis i ajuts econòmics, així com el sobreesforç que han fet les administracions locals
per poder donar resposta a les necessitats creixents, fa necessària
l’articulació d’una Agència que tingui com a objectiu la més eficaç gestió
de prestacions i serveis de manera àgil i coordinadament amb el món
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local que en aquests moments fa de porta d’entrada als dispositius de
serveis socials.
La llei es dicta d’acord amb l’article 150 de l’Estatut d’autonomia en ús
de les competències exclusives d’autoorganització de la Generalitat de
Catalunya.

La Llei s’estructura en sis capítols, tres disposicions addicionals i cinc
disposicions finals.
El Capítol I crea l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones,
regula la seva naturalesa jurídica depenent del departament competent
en matèria de protecció social i exerceix a tot el territori de Catalunya
les prestacions i serveis en matèria d’atenció a les persones. També, regula les finalitats i funcions de l’Agència. En aquest sentit, cal destacar
que en el model de gestió que es proposa, el reconeixement dels drets,
el pagament de prestacions econòmiques i la prestació dels serveis es
centralitza en aquesta Agència.
El Capítol II regula l’estructura orgànica, la composició, l’organització i
l’estructura territorial de l’Agència, destacant la presència d’un Consell
General amb participació tant de la Generalitat de Catalunya, dels governs locals com de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, així com d’un Consell de participació del que en formaran
part el conjunt d’entitats representatives que directa o indirectament
participen a l’àmbit dels serveis socials.
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Pel que fa al desplegament territorial, l’Agència s’estructura a través de
delegacions per facilitar l’acord i proximitat del sistema. Tanmateix, es
constituiran delegacions territorials representades per uns Consells Territorials que esdevenen l’espai de col·laboració entre les administracions al territori. Aquests Consells Territorials es creen per acord del Departament responsable en matèria de protecció social, així com les
associacions de representació dels ens locals de Catalunya.
El Capítol III regula la gestió per objectius la qual troba la seva base en
el Contracte de Gestió. El Contracte de gestió formalitza, entre altres
aspectes, les relacions entre els Departaments responsables en les matèries que fan referència a l’atenció a les persones, especialment la protecció social, i l’Agència.

El Capítol IV regula el funcionament i els mitjans amb els quals comptarà l’Agència per poder portar a terme les seves funcions. L’Agència pot
exercir competències contractuals i resta subjecte a allò que disposa la
legislació vigent en matèria de contractació pública. Aquestes competències les exercirà mitjançant la figura del Director o Directora.
El Capítol V estableix els mitjans econòmics i financers de l’Agència, els
quals es regiran per la normativa reguladora de les finances públiques,
per la Llei de l’empresa pública catalana i la resta de normativa pressupostària de la Generalitat. Tanmateix, el control de la gestió econòmica
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financera correspon a la Intervenció General de la Generalitat mitjançant
les fórmules de control permanent, entre d’altres, l’auditoria pública.
Finalment, el Capítol VI determina com s’ha de dur a terme el tancament
de l’Agència en cas que es produeixi la dissolució de la mateixa.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la
següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI

CAPÍTOL I.- Disposicions Generals
Article 1. Objecte i naturalesa
1. Aquesta Llei té per objecte la creació de l’Agència de Protecció Social i
Atenció a les Persones i la determinació de la seva composició, organització i funcions.
2. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones té personalitat
jurídica pròpia, gaudeix de plena capacitat jurídica i patrimonial. Gestiona a tot el territori de Catalunya les prestacions i serveis en matèria
d’atenció a les persones que li assigna aquesta Llei.

3. L’Agència Catalana de protecció Social es regeix per aquesta Llei, pel
seu Estatut, per les altres disposicions que la despleguen, per la legisla-
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ció reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat de Catalunya i per les normes generals de dret públic.
4. L’Agència de protecció social i atenció a les persones gaudeix de reserva de nom i dels beneficis, excepcions i franquícies de qualsevol naturalesa que la legislació atribueixi a les entitats públiques responsables
de la protecció social.
5. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones s'adscriu al Departament de la Generalitat competent en matèria de protecció social.

Article 2. Finalitat
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones té com a finalitat assegurar l’exercici efectiu dels drets continguts a la legislació vigent
en matèria de protecció social.
2. Per assolir aquestes finalitats, l’Agència de Protecció Social i Atenció a
les Persones desenvoluparà, en els termes previstos a la present llei, en
les normatives que la despleguin i en la resta del sistema jurídic, la gestió de totes les prestacions econòmiques i tècniques i els serveis necessaris en els àmbits socials, les accions de suport per a la integració sociolaboral i altres necessàries per a la millora de la qualitat de vida
especialment de col·lectius vulnerables, independentment del departament de la Generalitat que en tingui la competència.
3. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones ha de contribuir
a la racionalització i la simplificació del conjunt de prestacions existents
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en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, independentment del Departament de la Generalitat que les hagi gestionat, així com a la simplificació de la gestió administrativa de les prestacions de protecció social.

4. Per assolir la gestió de les prestacions i actuacions previstes en els
apartats anteriors, l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones
actua de manera coordinada amb els departaments competents en les
matèries establertes en l’apartat segon d’aquest article, així com amb
els ens locals.

Article 3. Principis generals d'actuació
L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones adequarà la seva
actuació als principis de descentralització i desconcentració; eficàcia i
eficiència en la satisfacció de les necessitats de protecció social; proximitat a la ciutadania; ple respecte a l’autonomia local; equilibri i flexibilitat segons les necessitats de cada territori; informació; coordinació i
treball en xarxes; igualtat d’oportunitats; solidaritat i subsidiarietat;
protecció a les persones consumidores, qualitat i atenció personalitzada
en els serveis; diàleg permanent amb els agents socials i transparència;
autonomia funcional i de gestió; formulació de contractes o acords de
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gestió; avaluació permanent dels serveis públics prestats; rendició de
comptes per la gestió realitzada.

Article 4. Funcions
1. Són funcions de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones:
a) El reconeixement del dret, gestió i control de les prestacions i
serveis que integren els instruments de protecció social de competència de la Generalitat.
b) La gestió del patrimoni i dels serveis que integren els serveis socials a Catalunya.
c) La compra i gestió de serveis acreditats. S’entén per serveis acreditats aquells que compleixin els requisits fixats per l’Agència.

d) L’avaluació i control de qualitat del sistema de prestacions i serveis.
e) La inspecció i règim sancionador del conjunt de prestacions.

2. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones podrà dur a
terme altres funcions que li assignin els departaments competents a
partir del contracte de gestió.
3. Les funcions de l’Agència resten subjectes a la normativa vigent respecte l’ús de la informació i la protecció de dades de caràcter personal.

CAPÍTOL II.- Estructura de l’Agència i composició
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Article 5. Estructura de l’Agència
1. L’Agència s’estructura en un òrgan de govern, una estructura executiva i un Consell de Participació.
2. L’òrgan de govern de l’Agència és el Consell General.
3. Els òrgans que integren l’estructura executiva de l’Agència són:
a) La Direcció General
b) El Consell Executiu
c) Els Consells territorials
4. En la constitució dels diferents òrgans que composen l’Agència s’ha de
complir amb la normativa vigent en matèria d’igualtat, especialment pel
que fa a la presència paritària de dones i homes.
5.- Els Estatuts de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones
regularan, en tot allò que no estigui previst en aquesta llei, el funcionament orgànic i funcional de l’Agència.

Article 6. El Consell General
1. El Consell General és l'òrgan de govern, d’orientació i impuls polític
de l’Agència.
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2. El Consell General ha de fixar els objectius, els criteris generals
d’actuació i l’establiment de sistemes d’avaluació mitjançant la fixació
d’indicadors de gestió. En particular, són funcions del Consell General:
a) Proposar el Contracte de gestió.
b) Aprovar els objectius, els plans d’actuació anuals i plurianuals a proposta del Director o Directora sobre la base dels recursos disponibles
abans del mes de febrer de cada any, així com l’establiment de la seva
avaluació.
c) Aprovar el projecte de pressupostos.
d) Aprovar la contractació de les obligacions plurianuals dins dels límits
del Contracte de gestió.
e) Realitzar el seguiment, supervisió i control superior del funcionament
de l’Agència.
f) Aprovar l’informe d’activitat anual i els extraordinaris que consideri
necessaris sobre la gestió, així com l’informe d’activitat de l’any anterior, abans del mes de juliol.
g) Aprovar els comptes anuals a proposta del Director o Directora general, abans del mes de juliol. Aquests comptes han d’anar acompanyats
d’una auditoria.
h) Aprovar la determinació dels criteris de selecció del personal de
l’Agència.
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3. El funcionament del Consell General es regeix, en tot allò no previst
en la present Llei i el seu estatut de règim intern, pel que disposa la Llei
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
4. El Consell General de l’Agència el composen:
a) 10 vocals proposats pel Govern de la Generalitat, entre els diversos
departaments competents en les matèries, que gestiona l’Agència.
b) 4 vocals proposats pels Governs Locals
c) 4 vocals proposats per les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives de Catalunya

En tot cas, el Consell General serà presidit pel Conseller o Consellera
competent en matèria de protecció social.
5. El Consell General es reunirà, almenys, quatre cops a l'any en sessió
ordinària i, en sessions extraordinàries, per decisió del seu president o
presidenta, o quan ho sol·licitin la meitat més un dels seus vocals.
6. Per a la vàlida constitució del Consell General han de ser-hi presents
en primera convocatòria més de dues terceres parts dels seus vocals, i
en segona convocatòria la majoria absoluta. En tot cas caldrà que hi estigui present el president o presidenta, o qui el substitueixi legalment.
Els acords del Consell General s'adopten per majoria de vots dels vocals
assistents.
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Article 7. Direcció General
1.La Direcció de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones
correspon al seu Director o Directora, qui exerceix la direcció de les
funcions executives i les d’interrelació amb el Consell General i els Consells Territorials.

2. El Director o Directora de l’Agència és seleccionat, mitjançant un procés competitiu entre professionals amb àmplia experiència en el sector
de la gestió de prestació i programes de serveis d’atenció a les persones.
3. El Director o Directora respon davant el Consell General. Resta subjecte a la responsabilitat per la gestió i control de resultats, en funció
dels objectius que li han estat assignats i pel funcionament de
l’organització que dirigeix, en termes d’eficàcia i eficiència.
4. El Director o Directora cessa:
a) Per mort
b) Per renúncia
c) Per finalització del seu mandat
d) Per incompliment dels objectius establerts en el contracte programa
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e) Per incompliment de qualsevol causa expressament establerta en la
legislació vigent
5. Corresponen al Director o Directora de l’Agència de Protecció Social i
Atenció a les Persones les funcions següents:
a) Exercir la direcció ordinària de l'Agència.
b) Tramitar i executar, si correspon, els acords adoptats pel Consell General.
c) Organitzar i coordinar els serveis i funcions de l'Agència.
e) Dirigir i coordinar l'actuació dels òrgans de l'Agència.
f) Elaborar l'avantprojecte de pressupost i sotmetre'l al Consell General.
g) Executar el programa anual d'actuació aprovat pel Consell General.
h) Exercir el comandament ordinari del personal.
i) Signar convenis amb altres entitats públiques o privades, sens perjudici que el president o presidenta evoqui la competència.

j) Actuar com a òrgan de contractació de l'Agència.
k) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.
l) Dictar les resolucions administratives pertinents a les prestacions que
siguin competència de l’ Agència
m) El control i la vigilància de la gestió de les prestacions corresponents
a l’Agència
n) Totes aquelles altres funcions que li delegui el Consell General.
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6. Per a l’exercici de les funcions establertes en l’apartat anterior, el Director o Directora té autonomia organitzativa, de funcionament, de gestió financera i pressupostària d’acord amb el què estableix la normativa
vigent.

Article 8. El Consell Executiu
1. El Consell Executiu és l’òrgan encarregat de dirigir i fer efectiva
l’articulació de les polítiques i decisions del Consell General, així com
fer possible l’execució del contracte programa.
2. El Consell Executiu el conformen un màxim de sis membres responsables de les àrees operatives, les quals es definiran als Estatuts de règim intern de l’Agència.
3. Les persones membres del Consell Executiu seran seleccionats en base a criteris d’especialització funcional i acreditada competència i mitjançant un procés competitiu obert entre professionals amb àmplia experiència en el sector de la gestió de prestació i programes de serveis
d’atenció a les persones.

Article 9. Organització territorial de l’Agència
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1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones s’estructura territorialment a través de delegacions territorials amb la finalitat de facilitar l'ordenació, eficiència i la proximitat del sistema de protecció social i
atenció a les persones de Catalunya, així com la regulació general de
totes les accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció social
establert al marc legislatiu vigent.
2. Les delegacions territorials de l’Agència resten subjectes als principis
següents:
a) Concepció integral i integrada del sistema de protecció social i atenció a les persones a Catalunya.
b) Descentralització i desconcentració de la gestió.
c) Racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència de l'organització del
sistema de protecció social.
d) Equitat i superació de les desigualtats territorials o socials per a la
protecció social i l’atenció a les persones.
e) Participació dels ens locals en el desenvolupament d’un sistema coordinat de protecció social a escala territorial.
3. Seran funcions de les delegacions territorials
a) La gestió i l'administració dels centres, els serveis i els establiments
integrats en l’Agència Catalana de Protecció social i Atenció a les
Persones.
b) La gestió de les prestacions del sistema públic de protecció social de
Catalunya gestionades per l’Agència.
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c) La gestió dels acords, els convenis i els concerts subscrits pels Departaments vinculats a l’Agència per a la prestació dels serveis.
d) Participar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos de
l’Agència i gestionar el pressupost assignat a les Delegacions.
e) Organitzar i fer la tramitació administrativa derivada de l'exercici de
les seves funcions.

f) Elaborar propostes de dotació del personal en el seu àmbit territorial, efectuar el control de la plantilla i realitzar les gestions i els tràmits adients en l'àmbit de la gestió de personal per a la seva execució dins els límits establerts i d'acord amb la normativa vigent.
g) Executar, coordinar i avaluar els acords de col·laboració amb els ens
locals en matèria de protecció social, i específicament en aquells
àmbits pels quals l’administració local efectua funcions pròpies, delegades o acordades que afecten al sistema de protecció social i
atenció a les persones, d’acord amb les directrius de cada Departament implicat.
4. Des dels principis de cooperació, de gestió pròxima al territori i de
participació, els Consells Territorials esdevenen l’espai de col·laboració
entre administracions al territori, per l’execució i gestió de les polítiques
públiques relacionades amb la protecció social objecte de l’Agència,
d’acord amb les competències pròpies de cada administració.
5. Els Consells Territorials tenen les següents funcions:
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a) Vetllar pel correcte funcionament dels acords de col·laboració entre
la Generalitat de Catalunya i els ens locals que afectin a competències
de gestió delegades a la Agència Catalana de Protecció Social i Atenció a
les Persones.
b) Proposar i executar processos d’optimització, millora i coordinació
dels processos d’atenció a les persones i la gestió de prestacions socials
que estiguin acordades entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals.
c) Implementar els sistemes d’informació i de gestió que s’estipulin per
a garantir el dret d’accés de les persones al sistema de protecció social
de Catalunya.
6. Els Consells Territorials es crearan per acord del Departament encarregat del sistema de protecció social de Catalunya i les associacions de
representació dels ens locals de Catalunya.

7. La composició dels Consells Territorials està format per representants dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya implicats en l’àmbit d’execució de les competències de l’Agència Catalana de
Protecció social i Atenció a les Persones, i pels representants de les entitats locals de l’àmbit territorial de la Delegació corresponent.

Article 10. El Consell de participació
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1. Es crea el Consell de participació, per a l’assessorament i la consulta
en matèria de protecció social d’atenció a les persones.
2. Un reglament ha de regular la composició, l’organització i funcionament del Consell de participació. En tot cas i seran presents els
col·lectius següents:
a) Una representació de les organitzacions sindicals i empresarials
més representatives de Catalunya
b) Una representació dels col·legis professionals de les matèries que
li són pròpies a l’Agència
c) Una representació de les entitats socials, veïnals i de persones
usuràries
3. El President o presidenta del Consell de Participació serà un dels vocals del Consell General, anomenat pel mateix, que ostentarà la condició
de president o presidenta del Consell de Participació.
4. El director o directora de l’Agència, assisteix a les reunions del Consell de Participació en veu però sense vot.
5. Són funcions del Consell de Participació:
a)

Informar amb caràcter previ dels projectes normatius de desenvolupament de les matèries que es regulen en aquesta llei

b)

Conèixer i avaluar els resultats de la gestió dels Serveis Socials
pels organismes competents

c)

Emetre els dictàmens que els siguin sol·licitats per les entitats
competents en la matèria
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d)

Formular propostes i iniciatives als òrgans competents

e)

Aquelles altres que els siguin atribuïdes legal o reglamentàriament

6. Es crearan Consells de Participació en el si dels Consells Territorials
per tractar aquells assumptes que els siguin propis segons les necessitats de cada territori.

CAPÍTOL III.- Gestió per objectius
Article 11. Contracte de gestió
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones actua en base al
Contracte de Gestió Plurianual.
2. El Contracte de Gestió és el document en el que es formalitzen les
relacions entre el Departament responsable de protecció social, la resta
de departaments que hi tenen relació i l’Agència de Protecció Social i
Atenció a les Persones.
3. El Contracte de Gestió ha de contenir, com a mínim:
a) Els objectius estratègics i específics
b) Els plans necessaris per fer efectius els objectius
c) La concreció dels compromisos i contrapartides entre Departaments i l’Agència
d) El sistema de seguiment i avaluació del compliment de les clàusules establertes i el mètode de revisió de les mateixes
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e) Les previsions dels recursos humans i el marc d’actuació de la
seva gestió

f) Efectes associats al grau de compliment dels objectius establerts
pel que fa a la responsabilitat dels òrgans i càrrecs executius i el
personal directiu.
4. El Contracte de Gestió és aprovat mitjançant decret. En la signatura
del decret participen el conjunt de departaments que tenen relació amb
l’Agència. Un cop finit el termini de vigència del Contracte de Gestió,
resta prorrogat automàticament fins que no s’acordi el que l’hagi de
substituir.

CAPÍTOL IV.- Funcionament i mitjans
Article 12. Contractació i patrimoni
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones ajustarà el seu
règim de contractació a allò que disposa la legislació vigent en matèria
de contractació pública, així com en els termes i les condicions que estableixen els seus estatuts de règim intern.
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2. Constitueixen el patrimoni de l'Agència els béns i els drets de qualsevol naturalesa que li siguin adscrits o transferits i els que adquireixi per
qualsevol títol. L'adquisició, el gaudi, la gestió i la transmissió es regeixen per la normativa pública o privada aplicable en cada cas.

Article 13. Personal
1. Per a l’exercici de les seves funcions, l’Agència de Protecció Social i
Atenció a les Persones està integrada per personal funcionari i personal
laboral, i les seves actuacions es regiran en el marc de la normativa de
funció pública.
2. A proposta del Director o Directora, el Consell General aprova la relació de llocs de treball, que ha de preservar les especialitats professionals i s’ha d’estructurar tenint en compte la seva base territorial.
3. El personal de l’Agència es regeix pels principis d’objectivitat, imparcialitat, professionalitat i igualtat en l’aplicació de l’ordenament jurídic, i
en el tracte amb la ciutadania.
4. L’Agència pot nomenar personal directiu, que ocupa els llocs de treball que determina com a tals el seu Estatut de règim intern, en atenció
a l’especial responsabilitat i competència tècnica. Aquest personal ha de
ser nomenat i cessat pel Director o Directora de l’Agència, atenent a criteris de competència professional i experiència entre titulats superiors,
preferentment funcionaris de carrera.

CAPÍTOL V.- Mitjans econòmics i financers
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Article 14. Pressupost
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones ha d'elaborar i
aprovar anualment el projecte de pressupost, que ha d'ésser tramès al
departament competent en matèria de protecció social per a integrar-lo
en el pressupost de la Generalitat.
2. El pressupost de l’Agència es regeix pel que estableix la normativa
reguladora de les finances públiques, per la Llei de l'empresa pública
catalana i per la resta de normativa pressupostària de la Generalitat que
sigui aplicable.
3. L’Agència compta amb els següents recursos per poder finançar-se:
a) Les transferències consignades en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
b) Els béns i drets que constitueixen el seu patrimoni, així com els
productes i rendes del mateix.
c) Qualsevol altre que legalment li pugui ser atribuït.

4. A més dels recursos establerts en l’apartat anterior, l’Agència pot rebre aportacions d’altres administracions públiques, de l’Administració
general de l’Estat, de les administracions locals, així com de la Unió Europea.
5. L’execució del pressupost de l’Agència correspon al Consell Executiu i
al Director o Directora general.
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6. El Director o Directora general ha d’elaborar i remetre, semestralment, al Consell General un estat d’execució del pressupost per tal que
aquest en pugui realitzar l’oportú seguiment.

Article 15. Control
1. El règim de control de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les
Persones és el que correspon al sector públic, d'acord amb la normativa
reguladora de les finances públiques i de l'empresa pública catalana.
2. El control de la gestió econòmica financera correspon a la Intervenció
General de l’Administració de la Generalitat i s’efectua sota les fórmules
de control permanent i d’auditoria pública.

CAPÍTOL VI.- Dissolució de l’Agència
Article 16. Dissolució
1. La dissolució de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones
s’ha de produir per llei.
2. La llei que reguli la dissolució de l’Agència ha d'establir el procediment de liquidació, el destí dels seus béns, les mesures aplicables als
seus mitjans personals en el marc de la legislació reguladora de cada
tipus de personal, així com la manera mitjançant la qual els òrgans de
l'Agència han de continuar complint llurs funcions fins que la liquidació
sigui total.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA. Relació entre els consells territorials d’atenció a les persones i
les àrees bàsiques de salut.
L’Agència, en el termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, ha d’establir un pla específic de relació i suport mutu entre els consells territorials d’atenció a les persones i les àrees bàsiques
de salut que inclogui els àmbits funcional i organitzatiu i els mitjans
materials.

SEGONA. Exclusió de l’àmbit d’aplicació de la llei.
1. Queda expressament exclosa entre les funcions de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones la gestió de les prestacions sanitàries, la qual correspon al Servei Català de la Salut.
2. Així mateix, queda exclosa entre les funcions de l’Agència de protecció social i atenció a les persones la gestió de les prestacions econòmiques de naturalesa contributiva de la Seguretat Social, sens perjudici de
les noves competències que en aquesta matèria pugui assumir la Generalitat de Catalunya en el desplegament de les previsions contingudes
en l’article 165 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
3. També, queda exclosa la gestió de les prestacions vinculades a les
polítiques d’ocupació.

TERCERA. Règim especial de la Ciutat de Barcelona
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El desplegament de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones
a la ciutat de Barcelona es farà tenint en compte l’existència dels Consorcis Municipals, en els termes que s’acordi entre el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA. Aprovació de l’Estatut de règim intern de l’Agència.
1. El Govern, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de constitució de l’Agència, mitjançant Decret, ha d’aprovar l’Estatut
de règim intern de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones.
2. El Govern ha de trametre el projecte d’Estatut de règim intern de
l’Agència al Parlament abans d’aprovar-lo per Decret, d’acord amb el
que estableix l’Article 168 del Reglament del Parlament. El Parlament
s’ha de pronunciar sobre la proposta presentada pel Govern i, si
s’escau, pot formular recomanacions amb relació al text.

SEGONA. Desplegament i aplicació de la Llei
1. S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions que calguin per a
desplegar i aplicar aquesta llei.
2. Els ens locals han d’adoptar les mesures normatives i executives que
calguin per a desenvolupar aquesta llei d’acord amb el principi
d’autonomia organitzativa.

Model: 202 Esmena a la totalitat amb text alternatiu a la proposició de llei

30

TERCERA. Aprovació Contracte de Gestió
1. En el termini de cinc mesos a comptar de l’endemà de la data de
constitució de l’Agència, el Consell General ha d’aprovar el Contracte de
Gestió.
2. El primer Contracte de Gestió contindrà l’encàrrec de l’informe per a
la racionalització de les prestacions que són competència de l’Agència.
3. Els posteriors contractes de gestió es presenten en el darrer trimestre
de la vigència de l’anterior.

QUARTA. Habilitació pressupostària
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses
amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir
de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta
llei.

CINQUENA. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor als sis mesos de la seva publicació al Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016

Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC

Joan Coscubiela Conesa
Portaveu del GP CSP
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