
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2256/2013, de 21 d’octubre, de nomenament de la senyora Mireia Alabart i Abós, personal
eventual del Departament de Salut, com a cap de l’Oficina de la Secretaria del conseller de Salut.

Vist el que preveu 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 que preveu 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 normativa vigent,

Resolc:

Nomenar la senyora Mireia Alabart i Abós, personal eventual del Departament de Salut, cap de l’Oficina de la
Secretaria del conseller de Salut, amb els drets i les obligacions inherents al lloc mentre l’ocupi, amb efectes
des del dia 22 d’octubre de 2013.

Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

b) Assistir el titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

Les retribucions d’aquest lloc de treball, amb jornada de dedicació especial, són les corresponents a un lloc de
funcionari del grup A, amb nivell de complement de destinació 24 i complement específic de 25.813,80 euros
anuals.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el
que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix es pot interposar, potestativament, recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant el conseller de Salut en el termini d’un mes, segons el que disposen 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, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut
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