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Comunicat de creació del Govern de Catalunya

El president de la Generalitat, José Montilla, ha signat aquest migdia el decret de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Els efectes d’aquest decret són els següents:


A) CREACIÓ I CANVI DE DENOMINACIÓ DE DEPARTAMENT:

Es crea el Departament del Vicepresident.
Es crea el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
El Departament de Relacions Institucionals passa a denominar-se d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
El Departament de Benestar Social passa a denominar-se Departament d’Acció Social i Ciutadania
El Departament de Cultura passa a denominar-se de Cultura i Mitjans de Comunicació
El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, passa a denominar-se Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
El Departament d’Indústria i Treball passa a denominar-se Departament de Treball.
El Departament d’Educació i Universitats passa a denominar-se Departament d’Educació

B) ÀMBITS DE COMPETÈNCIA DE CADA DEPARTAMENT

Al Departament de la Presidència:
El suport directe i assistència al President de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament de les seves funcions.
Les funcions de secretaria del Govern, l'assessorament, la representació i la defensa jurídica del Govern i de l'Administració de la Generalitat i els organismes que en depenen, juntament amb les publicacions oficials.
La difusió de l'activitat del President i del Govern de la Generalitat.
L'atenció ciutadana, la informació pública sobre els recursos, els serveis i els programes de l’administració, així com la coordinació i direcció dels sistemes d’informació de base i gestió corporativa de la Generalitat.
La coordinació interdepartamental i l'impuls d'estratègies conjuntes, especialment en l’àmbit de les competències connexes o compartides.
La coordinació de la política informativa del govern.
L’organització, la coordinació i l’elaboració dels continguts de la informació corporativa.
Polítiques i actuacions davant les institucions de la Unió Europea.
Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Resten adscrits al Departament de la Presidència la Delegació de la Generalitat a Madrid, el Centre Cultural Blanquerna i la Delegació de la Generalitat davant les institucions europees.

Al Departament de la Vicepresidència: 
El Vicepresident substitueix al President en cas d’absència o impediment i el segueix en l’ordre protocol·lari. 
El Vicepresident presidirà el Consell Tècnic. 
La promoció exterior de la Generalitat.
El suport a les funcions de representació institucional de la Generalitat a l’exterior.
La Cooperació al desenvolupament.
La coordinació de la participació de la Generalitat en els consorcis i organismes amb d’altres institucions en l’àmbit de les relacions internacionals.
La coordinació executiva dels organismes governamentals amb competències en l’acció exterior de la Generalitat .
El suport a les comunitats catalanes a l’exterior.
La direcció de l'activitat de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.
La política lingüística de la Generalitat.
L’Esport.
Els Afers religiosos. 

Resten adscrits al Departament de la Vicepresidència, el Patronat Català pro Europa,  l’Oficina del Govern de la Generalitat a París, la Casa de Perpinyà, el Centre d’Història Contemporània de Catalunya, el Consell Assessor per al desenvolupament sostenible i l’Institut Ramon Llull.

Al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació:
a) Les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana, la seguretat pública i el trànsit.
b) Les emergències i la seguretat civil.
c) El joc i els espectacles.
d) La coordinació de les relacions amb el Parlament de Catalunya.
e) Les relacions institucionals i l’impuls del desenvolupament estatutari.
f) La promoció de la participació social.
g) La recuperació de la memòria històrica, el foment de la pau i els drets humans.

Al Departament d'Economia i Finances: 
a) La política econòmica.
b) Les entitats de crèdit.
c) El mercat de valors.
d) La promoció i la defensa de la competència.
e) El consum.
f) Energia i mines.
g) El sector assegurador.
h) Les Finances públiques, els pressupostos, l’eficiència de la despesa, el deute públic i la tutela financera dels ens locals.
i) La contractació pública i la Junta Consultiva de contractació administrativa.

Al Departament de Governació i Administracions Públiques:
a) L’assistència i cooperació amb el món local de Catalunya.
b) La funció pública i la modernització de l’Administració.
c) L'organització administrativa de l'Administració de la Generalitat.
d) Els processos electorals.
e) L’acció comunitària i de desenvolupament local.
f)  La coordinació i la gestió de la xarxa d’equipaments cívics i socials.
g) La societat de la informació, les telecomunicacions i les comunicacions electròniques i l’administració electrònica.
h) La sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.
i)  L’execució i el desenvolupament dels sistemes d’informació corporatius.

Resten adscrits al Departament de Governació i Administracions Públiques: l’Institut Europeu de la Mediterrània i el CTTI.

Al Departament de Política Territorial i Obres Públiques:
a) La política i la planificació territorial i l'urbanisme.
b) Les polítiques de sòl.
c) Les obres públiques i infrastructures.
d) Les carreteres, els ferrocarrils, els ports i els aeroports.
e) Els transports.
f)  Desplegament i aplicació de la llei de barris.

Al Departament de Justícia:
a) Les funcions relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya.
b) Els serveis penitenciaris, la rehabilitació i la justícia juvenil.
c) La conservació, l'actualització i el desenvolupament del dret civil de Catalunya.
d) Les associacions, les fundacions, els  col·legis professionals, les acadèmies, notaris i registradors.

Al Departament d'Educació: 
La política educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.

Al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació:
a) La promoció i la difusió cultural.
b) El patrimoni cultural, arxius i museus.
c) Les indústries culturals.
d) L'activitat reguladora dels mitjans de comunicació públics i la relació amb els mitjans de comunicació de la Generalitat.
e) La cultura tradicional i popular catalana.
f) Els equipaments culturals.
g) La cooperació cultural i biblioteques.

Al Departament de Salut: 
a) La política sanitària.
b) El Servei Català de la Salut.
c) L’Institut Català de la Salut.
d) Els equipaments socio-sanitaris.

Al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural: 
a) Les polítiques d’agricultura.
b) Les polítiques de ramaderia.
c) Les polítiques de pesca.
d) Desenvolupament del món rural.
e) Indústria agroalimentària i les polítiques d’alimentació.

Al Departament de Treball:
a) Les relacions laborals.
b) L' ocupació.
c) L' economia social, les cooperatives i l'autoempresa.
d) La Formació ocupacional i contínua.

Al Departament Innovació, Universitats i Empresa:
a) El comerç interior i l’artesania.
b) El turisme.
c) La seguretat industrial.
d) La indústria.
e) La innovació.
f)  Les universitats.
g) El foment de la recerca.
h) La internacionalització de l’empresa catalana.

Al Departament d’Acció Social i Ciutadania:
a) La política de serveis socials.
b) Les polítiques de dones.
c) La política de joventut.
d) La política de la gent gran.
e) Les famílies, la infància i l’adolescència.
f)  La política d’immigració i suport a la migració catalana.
g) La política de gais, lesbianes i transsexuals.
h) L’acolliment i les adopcions.
i)  La política de les persones amb disminució i dependències.
j)  Els equipaments assistencials de la xarxa pública de serveis socials.
k) Polítiques per a la inclusió social.

Al Departament de Medi Ambient i Habitatge:
a) La qualitat i la planificació ambiental i l’estratègia de sostenibilitat davant el canvi climàtic.
b) L'aigua.
c) Els boscos, la biodiversitat i la protecció del medi natural.
d) Les activitats cinegètiques i la pesca fluvial.
e) Els residus.
f)  Els serveis meteorològics.
g) L'habitatge i la promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge incloses les polítiques de sòl residencial associades.
h) L’ordenació de l’edificació i control de qualitat del procés i productes d’edificació.
h) L'impuls de les energies renovables.
i)  Les polítiques de rehabilitació d’habitatges en barris i nuclis històrics.


