
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

ACORD GOV/58/2017, de 2 de maig, pel qual es crea el Programa d'impuls de la candidatura de Barcelona
com a seu de l'Agència Europea del Medicament i s'autoritza la contractació d'una persona per exercir-ne
la Direcció.

Les recents evolucions polítiques arran del resultat del referèndum celebrat al Regne Unit sobre la seva
continuïtat a la Unió Europea han obert noves possibilitats que Catalunya no pot obviar. La victòria de la
sortida de la Unió Europea (Brexit) implica la necessitat de reubicació d'una sèrie d'institucions, inversions,
processos i xarxes al territori de la Unió Europea. L'Agència Europea del Medicament (EMA) és una d'aquestes
institucions.

El Departament de Salut, amb l'objectiu d'iniciar les accions per fer de Barcelona una ciutat candidata amb
possibilitats reals d'acollir la nova seu de l'Agència Europea del Medicament, proposa la creació d'un programa
que serveixi d'oficina tècnica per tal de posicionar Barcelona com a opció per convertir-se en seu de l'Agència
Europea del Medicament, preparar el procés de candidatura i dur a terme un pla de treball a aquest efecte.

El desplegament del pla de treball es tradueix en dues línies de treball.

La primera línia de treball se centra en la gestió de l'entorn institucional en l'àmbit de la Unió Europea, el sector
farmacèutic i l'àmbit de la recerca per donar a conèixer Catalunya, i especialment Barcelona, com un entorn
privilegiat per establir una institució europea de les característiques de l'Agència Europea del Medicament. Amb
aquesta gestió es realitzaran noves accions i s'acompanyaran, es facilitaran i potenciaran les accions que ja
estan en marxa, especialment les que es realitzen des d'ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l'Empresa i
des de Biocat o des d'altres organitzacions que treballen en l'àmbit de les relacions internacionals i de la salut
al nostre país. En aquest mateix àmbit de treball, també s'emmarcaran les accions relatives als contactes
institucionals i la coordinació amb les diferents administracions implicades en l'impuls d'aquesta candidatura.

La segona línia de treball té per objectius configurar l'estratègia de desenvolupament de la proposta de
candidatura i elaborar i redactar el projecte de candidatura, concretant-ne aspectes com ara la localització, la
mobilitat, les condicions de l'espai i els valors afegits.

Es preveu que aquestes línies de treball es duguin a terme mitjançant una oficina tècnica, que s'ubicarà
inicialment a la seu del Departament de Salut i que rebrà el suport de les diferents unitats del Departament,
d'acord amb les seves necessitats. En el cas que alguna petició no pugui ser atesa amb recursos interns, es
contractarien serveis externs de suport.

Aquesta oficina tècnica, especialment la seva Direcció, requereix una expertesa que no es troba en l'estructura
ordinària del Departament de Salut, i és per aquest motiu que es crea un programa temporal específic per a
l'impuls de la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament, al capdavant del qual
hi haurà una persona de reconeguda expertesa.

A l'efecte de la seva contractació, cal tenir present que l'Acord del Govern de 12 de maig de 2015, sobre la
flexibilització de la contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal
en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, estableix com a prioritària la
suplència de la manca de personal pels sistemes reglamentaris o convencionals de provisió. No obstant això, el
punt 4, lletra c), de l'Acord esmentat estableix que les contractacions de personal laboral d'obra o servei
requereixen, prèviament a la formalització i quan el finançament provingui de recursos ordinaris de la
Generalitat de Catalunya, l'aprovació prèvia del Programa per part del Govern, així com l'acreditació de
l'autonomia i la substantivitat de l'obra i servei respecte de l'activitat normal de l'Administració. Així mateix,
s'estableix que la durada de la contractació no ha d'excedir la fixada per al Programa i, com a màxim, els tres
anys.

Així mateix, segons l'Acord del Govern esmentat, amb caràcter previ a la formalització de qualsevol
nomenament o contractació de caràcter temporal ha de quedar acreditat en l'expedient, la necessitat urgent i
inajornable de nomenar o contractar personal, així com la impossibilitat de suplir-ne la manca pels sistemes
reglamentaris o convencionals de provisió, i l'existència de dotació pressupostària.
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Per tot el que s'ha exposat, la creació del Programa d'impuls de la candidatura de Barcelona com a seu de
l'Agència Europea del Medicament, així com la contractació d'una persona de reconeguda expertesa que
n'exercirà la Direcció, compleixen les exigències i els requisits que estableix l'Acord del Govern de 12 de maig
de 2015.

Vistos els informes favorables dels departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda;

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern

Acorda:

--1 Crear el Programa d'impuls de la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del
Medicament.

--2 Aquest Programa té efectes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i té una
durada fins a l'adjudicació de la nova seu de l'Agència Europea del Medicament i, en tot cas, mentre es
mantingui la candidatura de Barcelona com a seu.

--3 Autoritzar al Departament de Salut la contractació d'una persona per exercir la Direcció del Programa
d'impuls de la candidatura de Barcelona. Aquesta contractació s'ha de formalitzar com a personal laboral,
mitjançant un contracte d'obra o servei, la durada del qual no pot excedir la del Programa i com a màxim, els
tres anys.

--4 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de maig de 2017

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

(17.122.122)
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