
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

RESOLUCIÓ BSF/1011/2015, de 12 de maig, per la qual es designa l'òrgan departamental al qual s'atribueix
la condició d'unitat d'informació en matèria de transparència i informació pública del Departament de
Benestar Social i Família.

Mitjançant el Decret 169/2014, de 23 de desembre, es va crear la Comissió Interdepartamental de
Transparència i Accés a la Informació Pública.

La disposició addicional del Decret 169/2014, de 23 de desembre, relativa a les unitats d’informació, estableix
que les secretaries generals de cada departament de l’Administració de la Generalitat assumeixen la funció
d’informació i l’exerceixen per mitjà d’òrgans designats entre els òrgans departamentals existents en el
moment d’entrada en vigor del Decret esmentat que tinguin atribuïdes funcions comunes o de caràcter
horitzontal o funcions específicament relacionades amb la informació, amb rang mínim de subdirecció general.

Així mateix, la disposició addicional esmentada estableix que aquests òrgans tenen la condició d’unitats
d’informació i desenvolupen tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i
l’assessorament a les unitats del Departament i als ciutadans en l’àmbit de la publicitat activa i l’accés a la
informació pública.

L’article 28 del Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i
Família, estableix les funcions de l’Àrea d’Organització de la Direcció de Serveis relacionades amb la informació,
la millora de l’accés i les relacions amb la ciutadania.

Per tot això, i d’acord amb les facultats que m’han estat conferides,

 

Resolc:

 

–1 Designar l’Àrea d’Organització de la Direcció de Serveis òrgan departamental al qual s’atribueix la condició
d’unitat d’informació, a través del qual la Secretaria General exerceix les funcions d’informació a què es
refereix la disposició addicional del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió
Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública. La Secretaria General assumeix aquestes
funcions dins l’àmbit del Departament de Benestar Social i Família, de l’Institut Català de les Dones, de
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció i de l’Agència Catalana de la Joventut.

–2 La Secretaria General ha d’establir els criteris de coordinació, comunicació, suport i assessorament de l’Àrea
d’Organització a les diverses unitats departamentals, així com els procediments que s’han de seguir en l’àmbit
de la publicitat activa i de l’accés a la informació pública.

–3 Aquesta Resolució s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament
de Benestar Social i Família (http://benestar.gencat.cat/ca/).

 

Barcelona, 12 de maig de 2015

 

Dolors Rusinés i Bonet

Secretària general
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