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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
Import adjudicat: 8.000,00 euros.
Preu mitjà ponderat: 100,235.
TIR mitjana ponderada: 4,467%.
Entitat adjudicatària: Banco Español de Crédito,
SA.

Tant per cent prorrateig: 61,290%.
Entitats adjudicatàries: Ahorro Corporación
Financiera, SA, SVB i Crédit Agricole Indosuez,
Sucursal España.

Barcelona, 27 de maig de 2004

Venciment: 6 mesos.
Import sol·licitat: 0,00 euros.
Imports adjudicats: la subhasta s’ha declarat
deserta per aquest venciment.

MIQUEL SALAZAR I CANALDA
Director general de Política Financera
i Assegurances
(04.148.108)

RESOLUCIÓ
ECF/1639/2004, de 26 de maig, per la qual es fa
públic el resultat de la 184ª subhasta de pagarés
de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya del
dia 26 de maig de 2004.

TRAM NO COMPETITIU

TRAM COMPETITIU

Venciment: 9 mesos.
Import sol·licitat: 3.000.000,00 d’euros.
Imports adjudicats: 2.000.000,00 d’euros.
Tipus mitjà: 2,220%.
Tipus marginal: 2,220%.
Entitats adjudicatàries: Ahorro Corporación
Financiera, SA, SVB.
TRAM NO COMPETITIU

Atès que, en data 24 de maig de 2004 es va
convocar les entitats col·laboradores a la 184ª
subhasta ordinària de pagarés de la tresoreria
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les
característiques següents:

Venciment: 9 mesos.
Import sol·licitat: 0,00 euros.
Imports adjudicats: la subhasta s’ha declarat
deserta per aquest venciment.

Import estimat: 60.000.000,00 d’euros.
Venciments: 7.9.2004, 7.12.2004, 1.3.2005 i 31.5.2005.

TRAM COMPETITIU

Atès que la selecció, ordenació i adjudicació
de les ofertes presentades, sobre la base dels requisits exigits i menor cost per al Tresor de la Generalitat, s’han efectuat segons el que disposa
l’Ordre ECF/16/2004 del Departament d’Economia i Finances, de 20 de gener de 2004 DOGC
núm. 4066, de 9.2.2004, tal com reflecteix l’acta de la 184ª subhasta ordinària que va tenir lloc
el 26 de maig de 2004;
Vist el que disposen els articles 16 i 17 de l’Ordre del Departament d’Economia i Finances de
20 de gener de 2004,
RESOLC:
El resultat de l’adjudicació de la 184ª subhasta
ordinària de pagarés del dia 26 de maig de 2004,
que figura en la corresponent acta, és el següent:
TRAM COMPETITIU

Venciment: 3 mesos.
Import sol·licitat: 49.300.000,00 euros.
Imports adjudicats: 17.520.000,00 euros.
Tipus mitjà: 2,069%.
Tipus marginal: 2,070%.
Tant per cent prorrateig: 48,264%.
Entitats adjudicatàries: Banc de la Petita i Mitjana Empresa, Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona i Crédit Agricole Indosuez, Sucursal
España.
TRAM NO COMPETITIU

Venciment: 3 mesos.
Import sol·licitat: 0,00 euros.
Imports adjudicats: la subhasta s’ha declarat
deserta per aquest venciment.
TRAM COMPETITIU

Venciment: 6 mesos.
Import sol·licitat: 36.000.000,00 d’euros.
Imports adjudicats: 19.000.000,00 d’euros.
Tipus mitjà: 2,125%.
Tipus marginal: 2,125%.

Venciment: 12 mesos.
Import sol·licitat: 4.000.000,00 d’euros.
Imports adjudicats: 2.000.000,00 d’euros.
Tipus mitjà: 2,310%.
Tipus marginal: 2,310%.
Entitats adjudicatàries: Ahorro Corporación
Financiera, SA, SVB i Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid.
TRAM NO COMPETITIU

Venciment: 12 mesos.
Import sol·licitat: 0,00 euros.
Imports adjudicats: la subhasta s’ha declarat
deserta per aquest venciment.
Barcelona, 26 de maig de 2004
MIQUEL SALAZAR I CANALDA
Director general de Política
Financera i Assegurances
(04.147.090)

*

DECRET
312/2004, de 8 de juny, pel qual se suprimeixen
diversos òrgans col·legiats de l’Administració de
la Generalitat.
Una de les línies d’actuació de l’acció del
Govern és la simplificació de les estructures organitzatives, per tal d’agilitar i flexibilitzar l’organització de l’Administració de la Generalitat.
Amb aquesta finalitat es creu necessari suprimir tots aquells òrgans que han finalitzat les
funcions que se’ls van encomanar o que, simplement, han esdevingut innecessaris, ja que la tasca
que tenien assignada la pot portar a terme un
altre òrgan o organisme de l’Administració de
la Generalitat.
D’altra banda, es considera més operatia la
creació de grups de treball, la vigència dels quals
vagi lligada amb la realització de la tasca encomanada.
En virtut d’això, atès el que disposa la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, a proposta dels titulars dels departaments de la Presidència, i de
Governació i Administracions Públiques, i d’acord
amb el Govern,
DECRETO:
Article únic
Se suprimeixen els òrgans següents:
a) Del Departament de la Presidència:
Consell Rector del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, regulat als articles
tercer, apartats 1 i 2, i quart del Decret 80/1984,
de 3 de març, de creació del Centre d’Història
Contemporània de Catalunya, i als articles 1 i
2 del Decret 165/1986, de 29 de maig, pel qual
es modifica el Decret 80/1984, de creació del
Centre d’Història Contemporània de Catalunya.
Comissió de Coordinació Interdepartamental, regulada a l’article 40 del Decret 184/2000,
de 29 de maig, de reestructuració del Departament de la Presidència.
Comissió d’Anàlisi dels Actes de Violència
contra les Dones en l’Àmbit de la Llar, regulada
a la Resolució de 9 de gener de 1998, per la qual
es dóna publicitat a l’Acord del Govern de 7 de
gener de 1998, de creació d’una comissió d’anàlisi dels actes de violència contra les dones en
l’àmbit de la llar.
Consell Territorial, regulat a l’article 38 del
Decret 184/2000, de 29 de maig, de reestructuració del Departament de la Presidència, i a la
disposició addicional 2 del Decret 223/2004, de
9 de març, de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat.
Comissió Assessora per a la Modernització
de l’Administració, regulada al Decret 30/1998,
de 4 de febrer, de creació de la Comissió Assessora per a la Modernització de l’Administració.
Comissió d’Investigació i Desenvolupament
de l’Esport, regulada a la Resolució de 12 de maig
de 1992, per la qual es constitueix la Comissió
d’investigació i desenvolupament de l’esport.
b) Del Departament de Relacions Institucionals i Participació:
Comissió Catalana del Canvi Climàtic, regulada al Decret 198/2003, de 26 d’agost, de creació de la Comissió Catalana del Canvi Climàtic.
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Comissió per a les Relacions Institucionals
amb l’Estat, regulada al Decret 157/1988, pel
qual es crea la Comissió per a les relacions institucionals amb l’Estat.
c) Del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques:
Grup Interdepartamental de Muntanya, regulat al Decret 149/2002, de 28 de maig, de creació del Grup Interdepartamental de Muntanya.
d) Del Departament d’Interior:
Comissions de brigada i Comissions de parcs
principals de bombers, regulades als articles
tercer i quart del Decret 93/1980, de 27 de juny
de 1980.
Comitè de Salut i Seguretat Laboral del cos
de bombers, regulat al Decret 215/1995, de 25
de juliol.
e) Del Departament de Justícia:
Comissió mixta del Programa d’Atenció Especialitzada per al Tractament de Conductes
Addictives, regulada a l’article 13 del Decret 184/
1990, de 20 de juny, de creació del programa
d’atenció especialitzada per al tractament de
conductes addictives.
Comissions territorials de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona, de secretaris judicials, regulades als articles 1 i 4 del Decret 278/2000, de 31
de juliol, pel qual es creen les comissions de secretaris judicials de Catalunya.
f) Del Departament d’Economia i Finances:
Junta d’Assegurances de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, regulada al Decret
202/1991, de 16 de setembre.
Comissió Assessora del Pla de Comptabilitat Pública, regulada als articles 2, 3 i 4 de l’Ordre
de 10 de desembre de 1991, i a l’article 2 de l’Ordre d’11 de maig de 1995.
g) Del Departament d’Educació:
Comissió de Coordinació de Formació Professional, regulada a la Resolució de 25 de maig
de 1993.
Comissió d’Estudis de les llars d’infants regulada a l’Ordre d’1 de març de 1995, per la qual
es crea la Comissió d’estudi de les llars d’infants.
Comissió d’Informàtica Educativa, regulada
a l’article 5 de l’Ordre de 12 de febrer de 1986,
per la qual s’estableix l’estructura organitzativa del Programa d’Informàtica Educativa.
h) Del Departament de Cultura:
Comissió per a l’estímul de la Cultura Científica, regulada a l’Ordre de 4 de juliol de 1989,
de creació de la Comissió per a l’estímul de la
cultura científica.
Comissió Assessora per a la modernització
cultural de Catalunya, regulada a l’article 3 de
l’Ordre de 10 de març de 1986, per la qual es
creen diverses comissions assessores del conseller de Cultura.
Comissió Assessora per al Diàleg entre les
Cultures Existents a l’Estat Espanyol, regulada a l’article 2 de l’Ordre de 10 de març de 1986,
per la qual es creen diverses comissions assessores del conseller de Cultura.
i) Del Departament de Salut:
Consell Català de prevenció del tabaquisme,
regulat a l’article novè, del 469/1983, de 27 d’octubre, pel qual s’estableixen mesures preventives
en relació amb el tabaquisme.
Consell director sobre el desplegament de la
Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependències, regulat a l’article 2 Decret 160/1986, de
26 de maig, de constitució de la Comissió de
Coordinació i lluita contra les dependències de
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drogues, i el Consell Directiu i l’Òrgan Tècnic
per al desplegament de la Llei 20/1985, i als articles 1 i 2 del Decret 331/1987, de 23 de novembre, de modificació parcial del Decret 160/1986,
de 26 de maig, de constitució de la Comissió de
Coordinació i lluita contra les dependències de
drogues, i del Consell Directiu i l’Òrgan Tècnic
per al desplegament de la Llei 20/1985.
Comitè Directiu del Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la SIDA, regulat a l’article 3.1 del Decret 365/1994, de 23 de desembre, de modificació del Decret 68/1987, de 20 de
febrer, de reestructuració del Programa per a la
prevenció i el control de la SIDA i, en general,
de les infeccions provocades pel VIH.
Consell assessor sobre recerca en l’àmbit de
la sanitat a Catalunya, regulat a l’Ordre de 24
de maig de 1988, de creació del Consell Assessor sobre recerca en l’àmbit de la sanitat a Catalunya.
Comitè Científic de la Direcció Gerència de
l’Institut Català de la Salut. regulat a l’article 6,
apartat b), del Decret 276/2001, de 23 d’octubre,
de reestructuració de l’Institut Català de la Salut.
j) Del Departament de Treball i Indústria:
Comissió Interdepartamental de Seguretat i
Salut Laboral, regulada al Decret 71/1992, de 2
de març, de creació de la Comissió Interdepartamental de Seguretat i Salut Laboral; al Decret
321/1998, de 15 de desembre, de modificació del
Decret 71/1992, de 2 de març, de creació de la
Comissió Interdepartamental de Seguretat i
Salut Laboral, i a l’Ordre de 17 d’agost de 1993,
d’aprovació de les normes de funcionament de
la Comissió Interdepartamental de Seguretat i
Salut Laboral.
Comissió d’Experts en Matèria de Línies
Elèctriques d’Alta Tensió, regulada a l’Acord
del Govern de 29 de maig de 2000, pel qual es
crea la Comissió d’experts en matèria de línies
elèctriques d’alta tensió, i publicat mitjançant
la Resolució d’1 de juny de 2000.
Consell d’Organitzacions Representatives de
l’Economia Social de Catalunya (CORESC),
regulat al Decret 55/1993, de 23 de febrer, de
creació del Consell d’Organitzacions Representatives de l’Economia Social de Catalunya.
k) Del Departament de Comerç, Turisme i
Consum:
Comissió Mixta d’Hoteleria, creada a l’article 4, apartat 5, del Decret 176/1987, de 9 d’abril.
Comitè Director i la Ponència Tècnica del Pla
territorial sectorial d’establiments comercial, regulats a l’Ordre de 12 de febrer de 1996.
l) Del Departament de Benestar i Família:
Comissió Interdepartamental per a l’Accessibilitat, regulada als articles 61 i 62 del Decret
135/1995, de 24 de març.
Comissió Interdepartamental d’Integració
Laboral de les persones amb Disminució, regulada a l’article 9 del Decret 238/1987, de 20 de
juliol, i modificada per l’article 1 del Decret 399/
1988, de 27 de desembre.
Consell Assessor d’Integració Laboral, regulat a l’article 10 del Decret 238/1987, de 20 de
juliol, i modificat per l’article 2 del Decret 399/
1988, de 27 de desembre.
Comitè Assessor per a l’Atenció i la Integració Social de les Persones amb Disminució, creat
i regulat al Decret 192/1991, de 16 de setembre.
Consell de Direcció de l’ICASS, regulat als
articles 2 i 3 del Decret 402/2000, de 27 de desembre.

Comissió del Registre d’Entitats, Serveis i
Establiments Socials, regulada a l’Ordre de 15
de juliol de 1987.
m) Del Departament de Medi Ambient i
Habitatge:
Comissió Assessora de les reserves naturals
parcials del Delta del Llobregat de la RicardaCa l’Arana i el Remolar-Filipines, creada a l’Ordre de 24 de juliol de 1990, sobre creació d’una
comissió assessora de les reserves naturals parcials del Delta del Llobregat.
Comissió de programació d’habitatges, regulada als articles 1 i 2 del Decret 378/1988, de 14
de novembre, sobre modificació del Decret 216/
1986, de 26 de maig, sobre programació i adjudicació d’habitatges de promoció pública.
Comissió de seguiment del Pla d’espais d’interès natural, regulada a l’article 9.2 del Decret
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova
el Pla d’espais d’interès natural.
Comissions de treball no permanents o transitòries, regulades a l’article 7 del Decret 239/
1986, de 4 d’agost, sobre el Consell de Protecció de la Natura.
Comitè assessor per al desenvolupament del
Programa de rehabilitació i conservació del parc
d’habitatges, regulat a l’article 5 del Decret 76/
1992, de 2 de març, pel qual es creen el Programa
de rehabilitació i conservació del parc d’habitatges i el Centre Tècnic i de Cooperació per a
la Rehabilitació d’Habitatges.
Junta consultiva per al seguiment dels plans
d’aprofitament forestal i cinegètic de la serra de
Collserola, regulada a l’article 9 del Decret 59/
1986, de 27 de febrer, sobre mesures de protecció
de les zones forestals de la serra de Collserola.
Junta Rectora del Parc Natural del Massís de
Sant Llorenç de Munt i la Serra de l’Obac regulada a l’article 6 del Decret 106/1987, de 20 de
febrer, pel qual es declaren Parc Natural el massís de Sant Llorenç de Munt i la serra de l’Obac.
Consell de Cooperació del Parc Natural dels
Ports i de la reserva natural parcial de les Fagedes dels Ports, regulat a l’article 14 del Decret
160/2001, de 12 de juny, de declaració del parc
natural dels Ports i de la reserva natural parcial de les Fagedes dels Ports.
Consell de Cooperació del Parc Natural de la
Serra del Montsant, regulat a l’article 11 del
Decret 131/2002, de 30 d’abril, de declaració del
parc natural de la serra del Montsant.
n) Del Departament d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació:
Comissió Delegada de la CIRIT, regulada als
articles 4, apartat primer, 6 i 7 del Decret 195/
1991, de 16 de setembre, de coordinació de la
recerca i de reorganització de la CIRIT, i a l’article 1 del Decret 203/1994, de 26 de juliol, pel
qual es modifica el Decret 195/1991, de 16 de
setembre, de coordinació de la recerca i de reorganització de la CIRIT, i s’estructura el Gabinet Tècnic de Recerca.
Consell de la Societat de la Informació, regulat a l’article 31 del Decret 127/2000, de 3 d’abril,
d’estructuració del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació.
Comissió Assessora d’Ètica per a les Ciències
i la Tecnologia de Catalunya, regulada al Decret
331/1997, de 23 de desembre, de creació de la
Comissió Assessora d’Ètica per a les Ciències
i la Tecnologia de Catalunya.
Comissió Assessora de Ciències i Tecnologia,
regulada al Decret 49/1999, de 23 de febrer, de
creació de la Comissió Assessora de Ciències i
Tecnologia.
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Comissió Permanent del Consell d’Assessorament, Seguiment i Avaluació de la CIRIT,
regulada als articles 2.4 i 5 de l’Ordre de 8 d’agost
de 2001, per la qual es crea el Consell d’Assessorament, Seguiment i Avaluació com a òrgan
de la Comissió Interdepartamental de Recerca
i Innovació Tecnològica (CIRIT).
Comitè de Seguiment i Actualització de la
implantació i els Objectius del Pla estratègic
Catalunya en Xarxa, regulada al Decret 341/
2000, de 24 d’octubre, de creació Comitè de seguiment i actualització de implantació i els objectius del pla estratègic Catalunya en Xarxa.
Comissió d’Habilitació, regulada als articles
6, 7, 8 i 9 del Decret 66/2001, de 20 de febrer, pel
qual s’estableix la modalitat de professorat associat habilitat, dins la categoria de professorat
associat, de les universitats públiques de Catalunya, i es crea la Comissió d’Habilitació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Amb efectes del dia 30 de juny de 2004, se
suprimeix el Patronat Centre Especial Viver de
Bell-lloc, regulat al Decret 515/1982, de 28 de
desembre, de creació del Patronat del Centre
Especial Viver de Bell-lloc, i a l’Ordre de 15 de
març de 1983, per la qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament del Patronat del
Centre Especial Viver de Bell-lloc.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
—1 Resten derogades les disposicions següents:
Articles tercer i quart del Decret 93/1980, de
27 de juny, pel qual es crea la Direcció General
de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvaments de Catalunya i s’assumeix la gestió dels
corresponents serveis de les diputacions.
Decret 515/1982, de 28 de desembre, de creació del Patronat del Centre Especial Viver de
Bell-lloc.
Article novè del Decret 469/1983, de 27 d’octubre, pel qual s’estableixen mesures preventives
en relació amb el tabaquisme.
Article tercer, apartat 2, i quart del Decret 80/
1984, de 3 de març, de creació del Centre d’Història Contemporània de Catalunya.
Article 9 del Decret 59/1986, de 27 de febrer,
sobre mesures de protecció de les zones forestals de la serra de Collserola.
Article 2 del Decret 160/1986, de 26 de maig,
de constitució de la Comissió de Coordinació i
lluita contra les dependències de drogues, i el
Consell Directiu i l’Òrgan Tècnic per al desplegament de la Llei 20/1985.
Articles 1 i 2 del Decret 165/1986, de 29 de
maig, pel qual es modifica el Decret 80/1984, de
creació del Centre d’Història Contemporània
de Catalunya.
Article 7 del Decret 239/1986, de 4 d’agost,
sobre el Consell de Protecció de la Natura.
Article 6 del Decret 106/1987, de 20 de febrer,
pel qual es declaren Parc Natural el massís de
Sant Llorenç de Munt i la serra de l’Obac.
Article 4, apartat 5, del Decret 176/1987, de
9 d’abril, pel qual s’estableixen normes sobre
l’ordenació i la classificació dels establiments
d’allotjament turístic sotmesos al règim d’hoteleria.
Articles 9 i 10 del Decret 238/1987, de 20 de
juliol, pel qual es desplega el Capítol X del Títol IV de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la
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Funció Pública de l’Administració de la Generalitat, i es fomenten altres vies concurrents per
a la integració laboral de les persones disminuïdes.
Articles 1 i 2 del Decret 331/1987, de 23 de
novembre, de modificació parcial del Decret
160/1986, de 26 de maig, de constitució de la
Comissió de Coordinació i lluita contra les dependències de drogues, i del Consell Directiu i
l’Òrgan Tècnic per al desplegament de la Llei
20/1985.
Decret 157/1988, d’11 de juliol, pel qual es
crea la Comissió per a les relacions institucionals amb l’Estat.
Articles 1 i 2 del Decret 378/1988, de 14 de
novembre, sobre modificació del Decret 216/
1986, de 26 de maig, sobre programació i adjudicació d’habitatges de promoció pública.
Decret 399/1988, de 27 de desembre, de modificació parcial del Decret 238/1987, de 20 de
juliol, i del Decret 170/1980, de 3 d’octubre.
Article 13 del Decret 184/1990, de 20 de juny,
de creació del programa d’atenció especialitzada
per al tractament de conductes addictives.
Decret 192/1991, de 16 de setembre, pel qual
es crea el Comitè Assessor per a l’atenció i la integració social de les persones amb disminució.
Articles 6 i 7 del Decret 195/1991, de 16 de
setembre, de coordinació de la recerca i de reorganització de la CIRIT.
Article 4 del Decret 202/1991, de 16 de setembre, sobre anàlisi, valoració, gestió i prevenció
dels riscos que afecten el patrimoni i les activitats de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Decret 71/1992, de 2 de març, de creació de
la Comissió Interdepartamental de Seguretat i
Salut Laboral.
Article 5 del Decret 76/1992, de 2 de març, pel
qual es creen el Programa de rehabilitació i conservació del parc d’habitatges i el Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació d’Habitatges.
Article 9, apartat 2, del Decret 328/1992, de
14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.
Decret 55/1993, de 23 de febrer, de creació del
Consell d’Organitzacions Representatives de
l’Economia Social de Catalunya.
Decret 203/1994, de 26 de juliol, pel qual es
modifica el Decret 195/1991, de 16 de setembre,
de coordinació de la recerca i de reorganització
de la CIRIT, i s’estructura el Gabinet Tècnic de
Recerca.
Article 3.1 del Decret 365/1994, de 23 de desembre, de modificació del Decret 68/1987, de
20 de febrer, de reestructuració del Programa
per a la prevenció i el control de la SIDA i, en
general, de les infeccions provocades pel VIH.
Articles 61 i 62 del Decret 135/1995, de 24 de
març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques, i
d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
Decret 215/1995, de 25 de juliol, de creació del
Comitè de Salut i Seguretat Laboral en el cos de
bombers de la Generalitat de Catalunya.
Decret 331/1997, de 23 de desembre, de creació de la Comissió Assessora d’Ètica per a les
Ciències i la Tecnologia de Catalunya.
Decret 30/1998, de 4 de febrer, de creació de
la Comissió Assessora per a la Modernització
de l’Administració.
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Decret 321/1998, de 15 de desembre, de modificació del Decret 71/1992, de 2 de març, de
creació de la Comissió Interdepartamental de
Seguretat i Salut Laboral.
Decret 49/1999, de 23 de febrer, de creació de
la Comissió Assessora de Ciències i Tecnologia.
Capítol 9 del Decret 127/2000, de 3 d’abril,
d’estructuració del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació.
Articles 38 i 40 del Decret 184/2000, de 29 de
maig, de reestructuració del Departament de la
Presidència.
Articles 1.2 i 4 del Decret 278/2000, de 31 de
juliol, pel qual es creen les comissions de secretaris judicials de Catalunya.
Decret 341/2000, de 24 d’octubre, de creació
del Comitè de seguiment i actualització d’implantació i els objectius del pla estratègic Catalunya en Xarxa.
Articles 2, apartat a), i 3 del Decret 402/2000,
de 27 de desembre, de reestructuració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
Capítol 2 i disposició addicional del Decret
66/2001, de 20 de febrer, pel qual s’estableix la
modalitat de professorat associat habilitat, dins
la categoria de professorat associat, de les universitats públiques de Catalunya, i es crea la
Comissió d’Habilitació.
Articles 5, apartat a), i 6 del Decret 96/2001,
de 20 de març, sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments
i dels seus serveis complementaris, relacionats
o derivats dins l’Administració de la Generalitat
i altres organismes públics.
Article 14 del Decret 160/2001, de 12 de juny,
de declaració del parc natural dels Ports i de la
reserva natural parcial de les Fagedes dels Ports.
Decret 304/2001, de 20 de novembre, pel qual
es crea la Comissió d’Estudi i Seguiment de la
Situació de les Sectes a Catalunya.
Article 11 del Decret 131/2002, de 30 d’abril,
de declaració del parc natural de la serra del
Montsant.
Decret 149/2002, de 28 de maig, de creació del
Grup Interdepartamental de Muntanya.
Decret 198/2003, de 26 d’agost, de creació de
la Comissió Catalana del Canvi Climàtic.
Decret 240/2003, de 8 d’octubre, pel qual es
modifica el Decret 304/2001, de 20 de novembre, de creació de la Comissió d’estudi i seguiment de la situació de les sectes a Catalunya.
Disposició addicional segona del Decret 223/
2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans
territorials de l’Administració de la Generalitat.
Acord del Govern de 7 de gener de 1998, de
creació d’una comissió d’anàlisi dels actes de violència contra les dones en l’àmbit de la llar,
publicat a la Resolució de 9 de gener de 1998,
per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de 7 de gener de 1998, de creació d’una comissió d’anàlisi dels actes de violència contra les
dones en l’àmbit de la llar.
Acord del Govern de 29 de maig de 2000, pel
qual es crea la Comissió d’experts en matèria de
línies elèctriques d’alta tensió, publicat a la
Resolució d’1 de juny de 2000.
Ordre de 15 de març de 1983, per la qual
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Patronat del Centre Especial Viver
de Bell-lloc.
Article 5 de l’Ordre de 12 de febrer de 1986,
per la qual s’estableix l’estructura organitzativa del Programa d’Informàtica Educativa.
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Ordre de 10 de març de 1986, per la qual es
creen diverses comissions assessores del conseller de Cultura.
Disposició addicional única de l’Ordre de 15
de juliol de 1987, de desplegament de les normes d’autorització administrativa de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament
del Registre d’entitats, serveis i establiments
socials, fixades al Decret 27/1987, de 29 de gener.
Ordre de 24 de maig de 1988, de creació del
Consell Assessor sobre recerca en l’àmbit de la
sanitat a Catalunya.
Ordre de 4 de juliol de 1989, de creació de la
Comissió per a l’estímul de la cultura científica.
Ordre de 24 de juliol de 1990, sobre creació
d’una comissió assessora de les reserves naturals parcials del Delta del Llobregat.
Articles 2, 3 i 4 de l’Ordre de 10 de desembre
de 1991, sobre implantació provisional del Pla
general de comptabilitat pública.
Ordre de 17 d’agost de 1993, d’aprovació de
les normes de funcionament de la Comissió Interdepartamental de Seguretat i Salut Laboral.
Ordre d’1 de març de 1995, per la qual es crea
la Comissió d’estudi de les llars d’infants.
Article 2 de l’Ordre d’11 de maig de 1995,
d’aplicació de l’estructura i del quadre de comptes del Pla general de comptabilitat pública.
Ordre de 12 de febrer de 1996, per la qual es
creen el Comitè Director i la Ponència Tècnica del Pla territorial sectorial d’establiments comercials i se n’estableixen les funcions i la composició.
Articles 2, apartat 4, i 5 de l’Ordre de 8 d’agost
de 2001, per la qual es crea el Consell d’Assessorament, Seguiment i Avaluació com a òrgan
de la Comissió Interdepartamental de Recerca
i Innovació Tecnològica (CIRIT).
Resolució de 12 de maig de 1992, per la qual
es constitueix la Comissió d’investigació i desenvolupament de l’esport.
Resolució de 25 de maig de 1993, de creació
de la Comissió de coordinació de la formació
professional.
—2 Queden derogades totes les disposicions
del mateix rang o inferior que s’oposin el que estableix aquest Decret o que el contradiguin.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 8 de juny de 2004
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAN CARRETERO I GRAU
Conseller de Governació
i Administracions Públiques
(04.154.125)

*

DECRET
313/2004, de 8 de juny, de reestructuració del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació.
El Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació va ser creat pel Decret
123/2000, de 3 d’abril, i se li van conferir les competències per a la planificació, l’ordenació, la
direcció i l’execució de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en matèria
d’universitats, recerca, noves tecnologies de la
informació i comunicació i societat de la informació, d’acord amb les directrius del Govern.
Per a l’exercici d’aquestes funcions, el Decret
127/2000, de 3 d’abril, va dotar el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació d’una estructura sobre la base de la configuració orgànica que preveu la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Amb l’objectiu d’exercir funcions de foment del
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació, la Llei 7/2001, de 31 de maig, va crear
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca com una entitat de dret públic sotmesa
a dret privat vinculada a aquest Departament.
Posteriorment, el Decret 355/2001, de 24 de
desembre, va adscriure el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions
i Societat de la Informació.
La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya, ha plantejat noves exigències organitzatives derivades de l’assignació de noves
funcions, ha modificat l’estructura i funcions del
Consell Interuniversitari de Catalunya i ha transformat l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya en una entitat de dret
públic sotmesa a dret privat vinculada a aquest
Departament.
D’aquesta manera, la dispersió de les normes
reguladores de l’estructura del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i de les entitats vinculades aconsellen refondre en una disposició la normativa orgànica
d’aquest Departament, als efectes d’adequar a
la realitat actual el seu funcionament, d’acord
amb els principis d’eficiència, desconcentració,
descentralizació i coordinació que han de regir
l’actuació administrativa.
Per això, de conformitat amb el que estableix
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment, i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, a proposta del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
CAPÍTOL 1
Funcions i estructura del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Article 1
Funcions del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
1.1 Al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació li correspon la pla-

nificació, l’ordenació, la direcció i l’execució de
les competències atribuïdes a la Generalitat de
Catalunya en matèria d’universitats, recerca,
tecnologies de la informació i comunicació i
societat de la informació, d’acord amb les directrius del Govern.
Correspon igualment al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, la
planificació, la supervisió, la direcció, la coordinació i l’assessorament respecte dels mitjans i
les activitats per satisfer les necessitats de telecomunicacions i informàtiques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb el Departament de la Presidència
quan l’exercici d’aquestes funcions tingui caràcter interdepartamental.
1.2 El/La conseller/a del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
com a titular del Departament, en dirigeix, en
coordina i en controla l’activitat i té les atribucions que estableix l’article 12 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Article 2
Estructura del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
2.1 El Departament d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació, sota la direcció del/
de la conseller/a, exerceix les seves funcions
mitjançant els òrgans següents:
a) La Secretaria General.
b) La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.
c) La Direcció General d’Universitats.
d) La Direcció General de Recerca.
2.2 Resten adscrits al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació:
a) La Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya.
b) El Consell Interdepartamental de Recerca
i Innovació Tecnològica.
2.3 Són entitats de dret públic sotmeses a
dret privat vinculades al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació:
a) El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya.
b) L’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya.
c) L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.
2.4 El Consell de Direcció del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació és l’òrgan consultiu del/de la conseller/a pel
que fa al seguiment de l’acció de govern que
s’executa des del Departament, la coordinació
de l’activitat del Departament i el seu seguiment.
Aquest Consell integra els titulars de totes les
unitats directives del Departament, els/les titulars de les unitats adscrites previstes a l’apartat
2 i les persones del Departament que el/la conseller/a consideri oportú, i es reuneix prèvia convocatòria del/de la conseller/a.
CAPÍTOL 2
Òrgans d’assistència al conseller
Article 3
Òrgans d’assistència al conseller
3.1 Les unitats d’assistència i suport del/de
la conseller/a d’Universitats, Recerca i Societat

