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Conselleria de Sanitat
DECRET 70/2003, de 21 de juny, del Consell de la
Generalitat, pel qual cessa la senyora María Amparo
Flores Sarrión com a directora general de l'Agència per
a la Qualitat, Avaluació i Modernització dels Servicis
Assistencials, de la Conselleria de Sanitat. [2003/7562]
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Conselleria de Sanidad
DECRETO 70/2003, de 21 de junio, del Consell de la
Generalitat, por el que cesa doña María Amparo Flores
Sarrión como directora general de la Agencia para la
Calidad, Evaluación y Modernización de los Servicios
Asistenciales, de la Conselleria de Sanidad. [2003/7562]

III. CONVENIS I ACTES

III. CONVENIOS Y ACTOS

g) ALTRES ASSUMPTES

g) OTROS ASUNTOS

Presidència de la Generalitat
DECRET 6/2003, de 21 de juny, del president de la
Generalitat, pel qual assigna la titularitat de les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat. [2003/7561]

Presidencia de la Generalitat
DECRETO 6/2003, de 21 de junio, del Presidente de la
Generalitat, por el que asigna la titularidad de las consellerias en que se organiza la administración de la
Generalitat. [2003/7561]
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I. DISPOSICIONS GENERALS

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Presidència de la Generalitat

Presidencia de la Generalitat

DECRET 71/2003, de 21 de juny, del Consell de la
Generalitat, pel qual determina el nombre i la denominació de les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat. [2003/7563]

DECRETO 71/2003, de 21 de junio, del Consell de la
Generalitat, por el que determina el número y denominación de las Consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat. [2003/7563]

L'article 31.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuïx a la Generalitat la competència exclusiva per a l'organització de les seues institucions d'autogovern, per la qual cosa,
tenint en compte que el propi Estatut en l'article 17.2 limita a deu el
nombre de conselleries amb funcions executives, el Consell de la
Generalitat es competent, d'acord amb el que establixen els articles
34 i 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, de
Govern Valencià, per a fixar-ne el nombre sense excedir d'allò
expressat, així com per a determinar la denominació que han de
rebre estos órgans de l'administració de la Generalitat.

El artículo 31.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva para
la organización de sus instituciones de autogobierno, por lo que,
teniendo en cuenta que el propio Estatuto en el artículo 17.2 limita
a diez el número de Consellerias con funciones ejecutivas, el Consell de la Generalitat es competente, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 34 y 69 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, de Gobierno Valenciano, para fijar el número de éstas
sin exceder del expresado, así como para determinar la denominación que han de recibir estos órganos de la administración de la
Generalitat.
Por ello, en uso de las referidas atribuciones y previa deliberación del Consell de la Generalitat, en la reunión del día 21 de junio
de 2003,
DISPONGO

Per això, fent ús de les referides atribucions i amb la deliberació
prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 de juny
de 2003,
DECRETE
Article únic
Les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat seran deu, amb les denominacions següents:

Artículo único
Las consellerias en que se organiza la administración de la
Generalitat serán diez, con las siguientes denominaciones:
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- de Presidència
- de Economia, Hisenda i Ocupació
- de Justícia i Administracions Públiques
- d'Infraestructures i Transport
- de Cultura, Educació i Esport
- de Sanitat
- d'Indústria, Comerç i Turisme
- d'Agricultura, Pesca i Alimentació
- de Territori i Habitatge
- de Benestar Social.
DISPOSICIÓ FINAL
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- de Presidencia
- de Economía, Hacienda y Empleo
- de Justicia y Administraciones Públicas
- de Infraestructuras y Transporte
- de Cultura, Educación y Deporte
- de Sanidad
- de Industria, Comercio y Turismo
- de Agricultura, Pesca y Alimentación
- de Territorio y Vivienda
- de Bienestar Social.
DISPOSICIÓN FINAL

El present decret vigirà el mateix dia de la seua aprovació.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su aprobación.

Valencia, 21 de juny de 2003.

Valencia, 21 de junio de 2003.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El presidente de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

DECRET 7/2003, de 21 de juny, del president de la
Generalitat, pel qual assigna competències a les conselleries. [2003/7565]

DECRETO 7/2003, de 21 de junio, del presidente de la
Generalitat, por el que se asignan competencias a las
Consellerias.[2003/7565]

La modificació de l'organització del Consell de la Generalitat
duta a cap pel Decret 71/2003, de 21 de juny, del Consell de la
Generalitat, que determina el nombre i la determinació de les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, fa
necessari efectuar l'assignació de les competències que corresponen
als òrgans esmentats.
En virtut d'això, i en exercici de la facultat atribuïda en l'article
16.1.b) de la Llei de Govern Valencià,

La modificación de la organización del Consell de la Generalitat llevada a cabo por el Decreto 71/2003, de 21 de junio, del Consell de la Generalitat, que determina el número y denominación de
las Consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, hace necesario efectuar la asignación de las competencias que
corresponden a dichos órganos.
En su virtud y en ejercicio de la facultad atribuida en el artículo
16.1.b) de la Ley de Gobierno Valenciano,

DECRETE
Article únic
S'assignen a la Conselleria de Presidència les competències en
matèria de relacions institucionals i externes, secretariat del
Govern, relacions amb les Corts i comunicació.
S'assignen a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació les
competències en les àrees d'economia i hisenda i en les matèries de
foment de l'ocupació i de l'economia social, formació professional
ocupacional i contínua, mediació en el mercat laboral i la coordinació dels grans projectes.
S'assignen a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques les competències relatives a la justícia, funció pública,
emergència i interior, administració local, gestió de la Unitat del
Cos de la Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, associacions,
fundacions, col·legis professionals, registre i notariat i consultes
populars i electorals.
S'assignen a la Conselleria d'Infraestructures i Transport les
competències en matèria d'obres públiques, transports, arquitectura,
ports i costes, telecomunicacions i energia.
S'assignen a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport les
competències relatives a educació, política lingüística, promoció
cultural, patrimoni artístic i esports.
S'assignen a la Conselleria de Sanitat les competències en matèria de sanitat i assistència sanitària a la dependència.
S'assignen a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme les
competències en matèria d'indústria, comerç, consum, turisme,
exportació, investigació i innovació tecnològica.
S'assignen a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
les competències en agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
S'assignen a la Conselleria de Territori i Habitatge les competències en matèria d'urbanisme i ordenació del territori, medi
ambient i habitatge.
S'assignen a la Conselleria de Benestar Social les competències
relatives a polítiques de prestació sociosanitària, immigració, servicis socials, discapacitats, família, menor i adopcions, dona i joventut.

DISPONGO
Artículo único
Se asignan a la Conselleria de Presidencia las competencias en
materia de relaciones institucionales y externas, secretariado del
gobierno, relaciones con las cortes y comunicación.
Se asignan a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
las competencias en las áreas de economía y hacienda y en las
materias de fomento del empleo y de la economía social, formación
profesional ocupacional y continua, intermediación en el mercado
laboral y la coordinación de los grandes proyectos.
Se asignan a la Conselleria de Justicia y Administraciones
Públicas las competencias relativas a la justicia, función pública,
emergencia e interior, administración local, gestión de la Unidad
del Cuerpo de la Policía adscrita a la Comunidad Valenciana, asociaciones, fundaciones, colegios profesionales, registro y notariado
y consultas populares y electorales.
Se asignan a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte las
competencias en materia de obras públicas, transportes, arquitectura, puertos y costas, telecomunicaciones y energía.
Se asignan a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte las
competencias relativas a educación, política lingüística, promoción
cultural, patrimonio artístico y deportes.
Se asignan a la Conselleria de Sanidad las competencias en
materia de sanidad y asistencia sanitaria a la dependencia.
Se asignan a la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo
las competencias en materia de industria, comercio, consumo, turismo, exportación, investigación e innovación tecnológica.
Se asignan a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
las competencias en agricultura, ganadería, pesca y alimentación.
Se asignan a la Conselleria de Territorio y Vivienda las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio, medio
ambiente y vivienda.
Se asignan a la Conselleria de Bienestar Social las competencias relativas a políticas de prestación sociosanitaria, inmigración,
servicios sociales, discapacitados, familia, menor y adopciones,
mujer y juventud.

