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ANNEX 4 

 
SERVEIS BÀSICS O ESTRATÈGICS 

 
 
 
OFICINA DEL VICEPRESIDENT 
Oficina i Gabinets del Vicepresident 
 
SECRETARIA GENERAL 
a) Signatura i elevació d’acords al Consell Tècnic 
b) Actualització de la intranet del Departament a efectes de difusió d’informació als 
empleats. 
c) Gestió dels certificats digitals 
d) Gestió de serveis de la PICA i altres serveis de plataformes corporatives comunes 
e) Garantia de la protecció de dades de caràcter personal 
f) Gestió dels certificats digitals per la identificació i signatura electònica 
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS 
a) Confecció de la nòmina del Departament i gestió de Seguretat Social 
b) Tramesa de sol·licituds d’assistència mutualitat d’accidents de treball 
c) Oficina d’Atenció a l’Empleat Públic 
d) Tramitació de procediments requerits per la normativa en matèria de personal 
e) Gestió d’identitats corporatives (GICAR-GDI) 
f) Gestions i tramitacions ineludibles en matèria de gestió econòmica i contractació 
g) Gerència i Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte Administratiu  
h) Gestió de Vehicles i dels Serveis de Representació  
i) Gestió de l’autorització de signatura electrònica (TCAT i TCAT P) 
j) Assistència Àrea TIC  
k) Prevenció de Riscos Laborals i Arxiu  
l) Coordinació territorial i projectes integrals 
 
ASSESSORIA JURÍDICA 
a) Assistència a la Caixa General de Dipòsits  
b) Informes preceptius dictats en el si de procediments sotmesos a terminis en els diversos 
àmbits que afecten a les unitats d’aquest departament 
c) Expedients sotmesos a terminis preclusius 
d) Emissió dels informes preceptius en relació a disposicions amb rang de llei, 
reglamentaria o resolucions d’òrgans dels departament. 
e) Tramitació de qualsevol assumpte que hagi de ser sotmès al Consell Tècnic i/o 
posteriorment al Govern. 
 
DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMPETÈNCIA I REGULACIÓ 
Gestió del programa SIFECAT gestió de la informació i els tràmits de procediment en els 
expedients de finançament europeu del Fons Europeus de Desenvolupament Regional 
(FEDER). 
 

DIRECCIÓ GENERAL DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA–TRIBUNAL DE CONTRACTES 
a) Activitat del Tribunal de Contractes del Sector Públic, per qüestions de terminis. 
b) Tramitació de licitacions iniciades per la Comissió Central de Subministraments 
subjecta a terminis. 
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DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
a) Gestions i tramitacions ineludibles de l’àmbit de competència de la Direcció General 
b) Expedients sotmesos a terminis preclusius 
 
SECRETARIA D’ECONOMIA 
 
DIRECCIÓ GENERAL DE PRESSUPOSTOS 
a) Elaboració de la nòmina de classes passives 
b) Supervisió i coordinació dels processos de nòmina dels departaments de la Generalitat 
c) Modificacions de crèdit necessàries per mesures d’urgència 
d) Pluriennals necessaris per mesures d’urgència 
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ANÀLISI ECONÒMICA 
a) Publicació de la Nota de Conjuntura Econòmica. 
b) Publicació de les noves previsions macroeconòmiques. 
c) Informes ad hoc sobre estratègia econòmica que el Govern pugui necessitar per prendre 
decisions de política econòmica. 
 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA 
Tresoreria: 
a) Pagament de nòmines de la Generalitat de Catalunya 
b) Pagament de prestacions socials 
c) Pagaments inajornables (com els venciments de Deute i pagament d’impostos i 
quotes socials) 
d) Servei de cash-pooling que garanteix el funcionament de les entitats del Sector 
Públic 
e) Pagaments a farmàcies, concerts socials i hospitalaris i resta de proveïdors 
 
Deute Públic i Operacions Financeres: 
a) Formalització d’operacions d’endeutament de GENCAT. 
b) Autorització d’operacions d’endeutament i/o garanties de les entitats del sector 
públic que s’ha de realitzar per Acord de Govern. 
c) Renovacions d’operacions a curt termini vigents. 
d) Supervisió en l’àmbit de mercat de valors. 
e) Resposta als esborranys de les revisions de les entitats de qualificació creditícia 
(rating). 
 
Supervisió i Tutela Financera corporacions locals: 
a) Emissió informes compra/venda de valors mobiliaris: 20 dies hàbils des que s’ha 
completat l’expedient. 
b) Autorització endeutament a llarg termini: 2 mesos des que s’ha completat 
l’expedient. 
c) Aprovació plans econòmics i financers corporacions locals articles 111 i 135 del 
TRLRHL: 2 mesos des que l’ha aprovat el Ple. 
 
Entitats asseguradores i mediadors 
a) Recepció i inscripció de la documentació juridicosocietària als registres d’entitats 
asseguradores sota supervisió: mediadors i mutualitats. 
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INTERVENCIÓ GENERAL 
a) La fiscalització prèvia dels expedients de despesa dels departaments i organismes 
autònoms administratius, que inclou les nòmines, els contractes i les subvencions, entre 
d’altres. 
b) La comptabilització de les despeses i ingressos de la Generalitat (incloses les entitats 
del sector públic)  
c) La fiscalització dels pagaments de la tresoreria  
d) La tramitació i gestió del Registre d’ajuts i subvencions.  
 
OFICINA DE DRETS CIVILS I POLÍTICS 
a) Consultes i queixes de la ciutadania a través del formulari. 
 
SECRETARIA D’HISENDA 
a) Registre de prohibits. 
b) Serveis als quals correspongui la tramitació de les actuacions de terminis preclusius o 
d’actuacions l'incompliment de les quals pugui comportar la pèrdua o perjudicis greus de 
drets o interessos de terceres persones. 
 
SECRETARIA DE DIFUSIÓ i ATENCIÓ CIUTADANA 
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA 
a) Oficina d’Atenció al Ciutadà 
b) Atenció digital i telefònica. 
 
DIRECCIÓ GENERAL DE DIFUSIÓ 
a) Àrea de difusió institucional. Es considera essencial per poder garantir la comunicació 
necessària a la ciutadania, mentre es mantingui la situació d’emergència associada al 
coronavirus. 
b) Sales d’exposicions 
 
DELEGACIONS TERRITORIALS DEL GOVERN 
 
DELEGACIÓ DEL GOVERN DE BARCELONA, GIRONA, TARRAGONA, LLEIDA, 
PENEDÈS, TERRES DE L’EBRE, CATALUNYA CENTRAL, ALT PIRINEU – ARAN, 
a) Oficina del/de la delegat/ada 
b) Atenció Ciutadana, Registre, i règim interior  
c) Servei Territorial de Joc i Espectacles (DTG a Barcelona, Tarragona, Lleida, Terres 
de l’Ebre) 
d) Serveis comuns que es determinin (DTG a Girona i DTG a Terres de l’Ebre) 
 


