
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET 128/2021, de 8 de juny, pel qual es crea en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya la
Comissió delegada del Govern en matèria de COVID-19.

El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT), aprovat pel Decret 161/1995, de 16 de maig, estableix en el
punt 4, dedicat a la planificació, que les diferents autoritats competents per aprovar plans de protecció civil
poden aprovar procediments o programes d'actuació subsidiaris o complementaris del planejament, ja sigui
territorial o especial. Els procediments o programes d'actuació subsidiaris s'elaboren davant la inexistència de
plans, i els procediments o programes d'actuació complementaris s'elaboren per complementar plans ja
homologats. Precisament, per l'Acord GOV/40/2020, de 3 de març, es revisa el Pla d'actuació del PROCICAT per
pandèmies, que passa a denominar-se Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc. El Pla d'actuació del PROCICAT gestiona les emergències
associades a aquestes que afectin Catalunya, dona suport a l'estratègia de la Direcció General de Salut Pública
per a la minimització de la propagació de la pandèmia, dissenya estratègies i sistemes de suport per al
manteniment dels serveis imprescindibles per al funcionament de la societat i dissenya estratègies per a la
gestió de situacions de risc derivades d'aquest. L'esmentat Pla es va activar com a conseqüència de l'estat
d'emergència per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Des de l'inici de l'etapa de la represa a Catalunya en el marc de l'emergència sanitària vigent provocada per la
COVID-19 les autoritats competents han adoptat diverses mesures, preventives i de control, per protegir la
salut i la seguretat de la ciutadania, i contenir la propagació de la malaltia, en funció de la situació
epidemiològica i assistencial de cada moment i, també, de cada territori, d'acord amb els principis de
necessitat i de proporcionalitat.

En l'actualitat, el context epidemiològic de la pandèmia ha anat demostrant que no només és necessària
l'adopció de mesures en matèria de salut pública o de seguretat per a la prevenció i contenció de la infecció
per SARS-CoV-2, sinó que calen actuacions coordinades de diferents departaments de l'Administració de la
Generalitat per analitzar les repercussions econòmiques i socials de les accions que es duen a terme pels
òrgans que assumeixen la gestió de la pandèmia, i organitzar una resposta eficaç i estratègica per a la lluita
contra la pandèmia i els seus efectes en la ciutadania.

La lluita contra la COVID-19 i les seves conseqüències és una prioritat per al Govern de la Generalitat de
Catalunya. L'article 31 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,
estableix que el Govern pot crear en el seu si comissions de govern, de caràcter temporal o permanent, les
quals tindran les funcions que específicament els atribueixi o els delegui. El decret de creació de cada comissió
de govern n'ha de determinar la presidència, la composició i el règim general de funcionament.

Amb l'objectiu de garantir una coordinació política i administrativa suficient entre els diferents departaments de
l'Administració de la Generalitat per a la presa de decisions àgils en el procés de resposta a la COVID-19, i
realitzar una assignació eficient i eficaç dels recursos públics en la gestió de la pandèmia, s'ha posat de
manifest la necessitat de delegar mitjançant aquest Decret determinades competències del Govern de la
Generalitat i dels seus membres en la gestió de la pandèmia, en una Comissió creada “ad hoc”, com a òrgan
per a l'anàlisi inicial de l'impacte de les decisions que es projecten desplegar com a conseqüència de la situació
de risc epidemiològic, i de canalitzar de forma adequada el coneixement i la informació de les mesures a
prendre, amb caràcter previ a la seva remissió al PROCICAT.

Aquesta Comissió serà integrada pels membres del Govern titulars dels departaments amb competències
d'especial rellevància a efectes de planificació que poden resultar afectats per les mesures a adoptar.

En conseqüència, de conformitat amb el que estableix la Llei 3/2008, del 5 de novembre, a proposta del
president de la Generalitat, i d'acord amb el Govern,

Decreto:
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Article 1

Creació

Es crea la Comissió delegada del Govern en matèria de COVID-19, com a òrgan decisori que, en els termes
que es disposen en el present Decret, actuarà per delegació del Govern i en l'àmbit de les seves competències i
les dels departaments que la integren, en la presa de decisions, coordinació administrativa i l'anàlisi de
l'impacte econòmic i social de les mesures que es projecten aprovar com a conseqüència de la situació de risc
epidemiològic.

Article 2

Composició

2.1 La Comissió té la composició següent:

a) La presidència, que és exercida pel president de la Generalitat.

b) Les vocalies, que són les següents:

-La persona titular de la Vicepresidència del Govern.

-La persona titular del Departament de la Presidència.

-La persona titular del Departament d'Interior.

-La persona titular del Departament de Salut.

2.2 La secretaria de la Comissió, l'ocupa la persona titular de la Secretaria del Govern, la qual és assistida i, si
escau, suplerta per la persona titular del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, ambdues amb veu però
sense vot.

2.3 Poden assistir a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot, les persones titulars dels
departaments les competències dels quals siguin afectades per les mesures a adoptar.

2.4 Poden també assistir a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot, per la seva especialitat,
coneixements o funcions que desenvolupen, les persones titulars de les secretaries generals d'Interior i de
Salut i el Secretari de Salut Pública, que participen amb veu però sense vot.

Article 3

Funcions de la Comissió

3.1 A la Comissió delegada de Govern en matèria de COVID-19 li corresponen les funcions següents:

a) Avaluar amb caràcter previ a la remissió al Comitè de Direcció del PROCICAT les propostes que efectuïn els
departaments competents sobre les mesures a prendre, en relació amb les decisions que corresponguin
adoptar al Comitè de Direcció del PROCICAT.

b) Concretar els criteris i les prioritats en la gestió de la pandèmia en atenció a la diversitat d'àmbits que
afecta, i la repercussió econòmica i social en la ciutadania de les mesures sanitàries a prendre, tenint en
compte en tot cas la perspectiva de gènere.

c) Agilitzar els processos necessaris per a la presa de decisions en la gestió de la pandèmia i, en aquest sentit,
decidir sobre la proposta tècnica del Comitè tècnic del Pla d'actuació PROCICAT, prèviament a la seva remissió
al Comitè de Direcció del PROCICAT.

d) Elevar la proposta tècnica del Comitè tècnic del Pla d'actuació PROCICAT, prèviament consensuada amb
criteris d'eficiència i eficàcia en la resolució dels objectius del Govern, al Comitè de Direcció del Pla.

Article 4

Funcionament

4.1 La presidència de la Comissió acorda la convocatòria de les reunions i l'ordre del dia.
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4.2 La Secretaria de la Comissió remetrà les convocatòries juntament amb el corresponent ordre del dia als
membres de la Comissió.

4.3 La convocatòria, celebració de les sessions, adopció d'acords i remissió de les actes es farà per mitjans
electrònics i telemàtics.

4.4 Als efectes anteriors, en relació amb els serveis digitals per a dur a terme, si s'escau les videoactes de la
Comissió, es consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències, videoconferències, o altres sistemes
tecnològics o audiovisuals que garanteixin l'efectiva participació política dels membre, la validesa del debat i
votació dels acords que s'adoptin. Les actuacions que du a terme la Comissió, inclosa la convocatòria,
celebració de les sessions, adopció d'acords i remissió de les actes es farà per mitjans electrònics i telemàtics,
sempre que quedi acreditada la identitat dels seus membres.

Per acord dels membres de la Comissió, les sessions es podran dur a terme per mitjans electrònics, presencials
o amb sistemes mixtes que permetin ambdós canals simultanis, garantint la seguretat i la salut dels seus
membres i de la informació tractada.

El serveis digitals per a dur a terme les actuacions de la Comissió, seran preferentment corporatius i, en tot
cas, han de garantir la integritat, autenticitat, traçabilitat, confidencialitat, qualitat, protecció, conservació i
disponibilitat de la informació tractada. Així mateix, han d'assegurar la identificació dels usuaris i el control
d'accessos, en compliment de les garanties que preveu la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

4.5 En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans col·legiats poden
trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els telefònics i
audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes
es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels
mitjans durant la sessió per garantir el seu caràcter secret.

Per acord dels membres/òrgan de govern, es pot fer ús de sistemes que enregistrin les sessions inclosa la
deliberació i presa d'acords de la Comissió.

4.6. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat i
la protecció de dades personals de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la
llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.

4.7 Per a la validesa de les deliberacions i dels acords, cal que hi siguin presents la persona que exerceix la
presidència i la meitat dels vocals.

4.8 Els membres de la Comissió i les persones que assisteixin a la reunió han de guardar secret sobre les
deliberacions i les opinions emeses en les sessions de la Comissió.

4.9 Els acords de la comissió de Govern han de constar en una acta que ha d'estendre la persona que exerceix
la secretaria. Per acord de la Comissió, l'acta es podrà realitzar per sistemes de videoacta que podran incloure,
les deliberacions o únicament els acords presos per la Comissió. El fitxer resultant de la gravació, s'haurà
incloure a la certificació expedida pel secretari de l'autenticitat i la integritat d'aquest.

El tractament documental de les videoactes ha de complir amb els criteris i instruccions establerts en matèria
d'arxius i gestió documental.

4.10 En tot allò que no preveu aquest Decret per al funcionament de la Comissió, és d'aplicació supletòria el
capítol IV del Títol II de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern de
Catalunya.

4.11 Correspon al Departament de la Presidència donar el suport material i tècnic necessari per al
desenvolupament de les funcions la Comissió.

4.12 El president o la presidenta de la Comissió, pot sotmetre al Govern l'aprovació d'aquells assumptes que
per la seva naturalesa o transcendència consideri oportú que siguin decidits per aquest òrgan.

Article 5

Durada

Aquesta Comissió té caràcter temporal i es dissoldrà quan finalitzi l'estat d'emergència sanitària que ha originat
la seva creació.
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Disposicions finals

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 8 de juny de 2021

Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya

Laura Vilagrà Pons

Consellera de la Presidència

(21.159.084)
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