
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET 108/2017, de 17 de juliol, pel qual es modifica el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació,
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.

Mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener, es va establir la denominació i es va determinar l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Decret va ser modificat pel Decret 212/2016, d'1 de març, pel qual s'afegeix una disposició transitòria
al Decret 2/2016, de 13 de gener.

L'article 23.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, faculta el
president o presidenta de la Generalitat perquè, mitjançant decret, pugui determinar el nombre, la
denominació i l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el Govern.

Per tant, de conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

 

Decreto:

 

Article 1

Es modifica l'apartat 3.2 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit
de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la
manera següent:

“3.2 Al Departament d'Economia i Hisenda:

3.2.1 La política econòmica.

3.2.2 Les entitats de crèdit.

3.2.3 El mercat de valors.

3.2.4 El deute públic i la tutela financera dels ens locals.

3.2.5 La promoció i la defensa de la competència.

3.2.6 El sector assegurador.

3.2.7 Les finances públiques, els pressupostos i l'eficiència de la despesa.

3.2.8 La fiscalització, el control financer i el retiment dels comptes públics.

3.2.9 La gestió de les despeses de personal.

3.2.10 El patrimoni de la Generalitat.

3.2.11 La gestió dels tributs.

3.2.12 El joc i les apostes.

3.2.13 La licitació de les infraestructures de Catalunya.

3.2.14 La direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

3.2.15 Els processos electorals.

3.2.16 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
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Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten
adscrits al Departament d'Economia i Hisenda, l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Autoritat Catalana de la
Competència, l'Agència Tributària de Catalunya i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA). L'Institut Català
de Finances es relaciona amb l'Administració de la Generalitat mitjançant el Departament d'Economia i
Hisenda.”

 

Article 2

Es modifica l'apartat 3.4 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit
de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la
manera següent:

“3.4 Al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge:

3.4.1 L'impuls d'estratègies i avaluació de les administracions públiques i del sector públic, així com la seva
estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i desenvolupament de l'administració
electrònica, la formació del personal al servei de les administracions públiques i la funció pública.

3.4.2 La cooperació amb l'Administració local de Catalunya.

3.4.3 Els afers religiosos.

3.4.4 L'habitatge i la promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge incloses les polítiques de sòl residencial
associades.

3.4.5 L'ordenació de l'edificació i control de qualitat del procés i productes d'edificació.

3.4.6 Les polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics.

3.4.7 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta
adscrita al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, l'Escola d'Administració Pública
de Catalunya.”

 

 

Disposició addicional

Totes les referències que la normativa vigent faci al Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge en matèria de processos electorals i consultes populars s'han d'entendre fetes al Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

 

 

Disposició transitòria primera

Les persones que ocupen els llocs de comandament dels òrgans afectats per aquest Decret, o les àrees
funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions mentre no s'adaptin els nomenaments o es
proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

 

Disposició transitòria segona

El personal funcionari i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les
modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions, amb
càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament d'acord amb la
normativa vigent i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball
corresponents.
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Disposició final

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

 

Barcelona, 17 de juliol de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

(17.198.115)
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