
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/253/2022, de 29 de novembre, pel qual es crea el Programa temporal per al desplegament i la
implementació de l'estratègia d'erradicació de l'amiant a Catalunya.

Mitjançant l'Acord GOV/149/2019, de 22 d'octubre, es va crear la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a
Catalunya i per a l'impuls d'un Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya (en endavant, CEAC),
per tal d'abordar la problemàtica al voltant de l'amiant i els seus efectes sobre la salut.

La CEAC, adscrita al Departament de la Presidència, es va constituir com l'òrgan de coordinació de l'acció de
govern en aquesta matèria, com a espai de treball interdepartamental i interadministratiu, i com a òrgan
responsable d'impulsar i proposar al Govern per a la seva aprovació el Pla nacional per a l'erradicació de
l'amiant a Catalunya.

Mitjançant l'Acord GOV/156/2021, de 12 d'octubre, de modificació de l'Acord GOV/149/2019, de 22 d'octubre,
pel qual es crea la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya i per a l'impuls d'un Pla nacional per a
l'erradicació de l'amiant a Catalunya, es va modificar la composició d'aquest òrgan per tal d'adaptar-la a la
nova estructura departamental i se'n va atribuir la presidència a la persona titular de la Secretaria del Govern.

Un cop acordades per la CEAC les línies d'actuació principals de l'estratègia per a l'erradicació de l'amiant, ara
cal desplegar-les i implementar-les per tal d'assolir l'objectiu fixat per la Unió Europea d'eliminar l'amiant dels
edificis o infraestructures de caràcter públic abans de l'any 2028, i erradicar-lo completament abans de l'any
2032.

Atès que no hi ha altres òrgans o unitats que tinguin atribuïdes les funcions pròpies de la CEAC i que aquesta
no disposa de mitjans propis per impulsar i desplegar l'estratègia acordada, cal disposar amb caràcter temporal
d'un equip especialitzat que impulsi i executi les accions necessàries i que, alhora, doni suport i garanteixi la
cooperació i la coordinació amb la resta de departaments, administracions públiques i entitats privades amb
responsabilitats o interessos en aquest àmbit.

Les tasques que s'assignaran al personal previst en aquest Programa temporal no tenen caràcter estructural ni
responen a necessitats permanents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sinó a actuacions inicials
de caràcter prioritari, com són l'elaboració i aprovació del Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a
Catalunya, el suport i l'assessorament tècnic per a l'elaboració del Projecte de llei per a l'erradicació de
l'amiant a Catalunya, i l'elaboració del Cens d'amiant i de materials que contenen amiant.

Així doncs, es preveu incorporar a la Secretaria del Govern 7 efectius —1 del cos superior o del cos de gestió
d'administració general de la Generalitat, grups A1/A2, nivell 26; 3 del cos superior d'administració general de
la Generalitat, grup A1, nivell 21; 1 del cos de diplomatura arquitectura tècnica de la Generalitat, grup A2,
nivell 18, i 2 del cos administratiu de la Generalitat, grup C1, nivell 13— per a la realització de les tasques
descrites al Programa i per un període màxim de 3 anys.

Per tot això, a proposta de la consellera de la Presidència, el Govern

Acorda:

1. Crear el Programa temporal per al desplegament i la implementació de l'estratègia d'erradicació de l'amiant
a Catalunya, adscrit a la Secretaria del Govern. La durada del Programa és de 3 anys, i entrarà en vigor l'1 de
gener de 2023.

2. Aquest Programa té per objecte desplegar i implementar les principals línies i actuacions estratègiques
acordades per la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya, com ho són l'elaboració i aprovació del
Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya, el suport i l'assessorament tècnic per a l'elaboració del
Projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya, i l'elaboració del Cens d'amiant i de materials que
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contenen amiant —MCA— a tot el territori de Catalunya, mitjançant un equip especialitzat que dugui a terme
les accions que es derivin d'aquest Programa i doni suport i garanteixi la cooperació i coordinació amb la resta
de departaments i entitats públiques i privades amb interessos en aquest àmbit.

3. Per a l'execució de l'objecte d'aquest Programa és necessari incorporar 7 efectius: 1 del cos superior o del
cos de gestió d'administració general de la Generalitat, grups A1/A2, nivell 26; 3 del cos superior
d'administració general de la Generalitat, grup A1, nivell 21; 1 del cos de diplomatura arquitectura tècnica de la
Generalitat, grup A2, nivell 18, i 2 del cos administratiu de la Generalitat, grup C1, nivell 13.

4. Els efectius adscrits al Programa s'han d'incorporar per un període màxim de 3 anys, tenint en compte, en
tot cas, l'Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i
contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector
públic, i la resta de la normativa aplicable en matèria de funció pública.

A aquest efecte, la selecció del personal que s'ha d'incorporar al Programa s'ha de realitzar a través de l'oferta
corresponent publicada al portal ATRI i al web del Departament de la Presidència. En el procés de selecció, i a
l'efecte d'acreditar els mèrits o les capacitats, es poden considerar l'experiència professional i els coneixements
relacionats amb les funcions a desenvolupar, així com, si fos necessari, la superació de proves i/o entrevistes.

5. El finançament d'aquest programa s'efectuarà íntegrament amb crèdits del Departament de la Presidència,
per la qual cosa es proposarà una aportació mitjançant transferència al capítol 1 procedent dels altres capítols
pressupostaris, a fi i efecte que el referit capítol 1 disposi del crèdit adequat i suficient durant la vigència del
programa.

6. S'autoritza la persona titular del Departament d'Economia i Hisenda a aprovar les modificacions de crèdits
que calguin per al compliment d'aquest Acord.

7. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de novembre de 2022

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

(22.333.110)
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