
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

RESOLUCIÓ VEH/182/2016, de 21 de gener, de nomenament del senyor Josep Mas Febrer com a
responsable de l'Oficina del/de la delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central
del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Atès el que disposa l'article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC
núm. 2509A, de 3.11.1997);

Vist el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

-1 Nomenar el senyor Josep Mas Febrer responsable de l'Oficina del/de la delegat/ada territorial del Govern de
la Generalitat a la Catalunya Central del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb les
obligacions i els drets inherents al càrrec, amb efectes del dia 1 de febrer de 2016.

 

-2 Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són:

a) Donar suport i assistència a les activitats del/de la delegat/ada territorial.

b) Coordinar i supervisar les tasques administratives de l'Oficina del/de la delegat/ada.

c) Coordinar les activitats de protocol, els actes públics organitzats per la Delegació i els actes en què participa
el/la delegat/ada.

d) Coordinar i potenciar les relacions de la Delegació amb les institucions públiques i privades.

e) Dirigir la comunicació externa de la Delegació.

f) Exercir la interlocució amb la resta d'unitats directives del Departament.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui

 

-3 Les retribucions d'aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell
de complement de destinació 30.1 i complement específic de 31.087,56 euros anuals.

 

-4 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes, a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, el poden interposar
davant el jutjat a la circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre
recurs que considerin convenient per defensar els seus interessos.
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Barcelona, 21 de gener de 2016

P. d. (Ordre ECO/224/2011, DOGC de 19.9.2011)

Josep M. Jové i Lladó

Secretari general

(16.026.026)
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