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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ACORD GOV/149/2020, de 24 de novembre, pel qual s'aprova l'extensió de la vigència del Pla estratègic de
recerca i innovació en salut 2016-2020 fins a l'any 2021.
Per l'Acord GOV/75/2016, de 7 de juny, s'aprova el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020.
L'esmentat Pla té un antecedent immediat en què es va elaborar per al període de 2012-2015, del qual n'és
continuador des del punt de vista de la planificació estratègica que orienta les polítiques del Govern, a través
del Departament de Salut, en matèria de recerca i innovació en salut, en coordinació amb el departament
competent en matèria de recerca, que avui és el Departament d'Empresa i Coneixement.
El Pla estratègic de recerca i innovació en salut, en la concepció sectorial, requereix, per a l'elaboració, d'un
procés que comporta des de l'avaluació dels plans anteriors fins a la proposta i definició de les línies
d'actuacions que configuren la política de recerca i innovació que impulsa el Departament de Salut durant el
seu període de vigència, així com els seus elements i criteris d'execució, finançament i avaluació periòdica.
La mateixa concepció sectorial del Pla estratègic fa imprescindible una tasca prèvia d'elaboració de continguts i,
posteriorment, la posada en marxa d'un procés participatiu al qual els principals actors de l'àmbit de la recerca
i innovació en salut, públics i privats, com ara les entitats de recerca, professionals i agències finançadores,
puguin incorporar-hi la seva visió i compromisos, en un intercanvi ineludible que n'enriqueix l'elaboració i el
contingut i garanteix la plena implicació en la seva execució.
Aquest procés, que habitualment se situa en el darrer any de vigència del Pla estratègic que finalitza, l'any
2020 en el cas que ens ocupa, ha estat substancialment alterat, ja que ha coincidit plenament amb l'aparició
del SARS-CoV-2 i la pandèmia de la COVID-19, que ha comportat una situació d'emergència sanitària. Es
tracta d'una crisi sanitària sense precedents, que té una amplitud i gravetat extraordinàries, i que ha produït
inevitables restriccions d'activitat i l'alteració de tots els calendaris i mètodes de treball en molts àmbits,
incloent-hi el de les administracions públiques. Aquesta situació ha afectat les diferents etapes d'elaboració del
Pla estratègic que ha de substituir el que finalitzaria a finals del present exercici, fins al punt que no podrà
aprovar-se el nou Pla fins ben entrat l'any 2021.
Cal significar, també, que el Pla estratègic de recerca i innovació en salut preveu, com a forma habitual
d'execució de les línies de recerca i les actuacions que en deriven, l'activitat de foment a través de les
convocatòries públiques de subvencions amb caràcter de concurrència competitiva, que constitueix a aquest
efecte el Pla sectorial de subvencions en aquesta matèria, que s'incorpora també al Pla estratègic de
subvencions del Departament de Salut, d'acord amb la normativa general reguladora de les subvencions.
D'acord amb aquests arguments, escau que s'estengui l'eficàcia del Pla estratègic de recerca i innovació en
salut 2016-2020 durant el temps estrictament necessari per tal de culminar l'elaboració del nou Pla,
mantenint-ne mentrestant les línies d'actuació, previsions i mecanismes d'execució, amb l'objectiu de poder
seguir duent-los a terme amb plenes garanties durant l'any 2021, i evitant així la paralització d'actuacions que
comportaria la finalització de la vigència en una matèria especialment sensible en l'actualitat.
Per tot això, a proposta de la consellera de Salut, el Govern

Acorda:

--1 Aprovar l'extensió de la vigència del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 fins a
l'aprovació del Pla que el substitueixi per al període 2021-2027 i amb la data límit del 31 de desembre de
2021. El seu desenvolupament s'ha d'ajustar a les corresponents disponibilitats pressupostàries.

--2 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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--3 Aquest Acord s'ha de trametre al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de 30 dies comptadors des
de la data d'aprovació, per tal que en tingui coneixement.

Barcelona, 24 de novembre de 2020

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

Meritxell Budó Pla
Consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Per assignació de funcions (Acta del Govern del 24 de novembre de 2020)
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