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RESOLUCIÓ
PRE/905/2011, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a la modiicació dels 
llocs de treball de responsables de les oicines dels/de les delegats/ades territorials 
del Govern de la Generalitat.

Vista la Resolució PRE/113/2011, de 24 de gener, de nomenament, amb caràcter 
eventual, del senyor Joan Pere Gómez Comes com a responsable de l’Oficina del/de 
la delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre (DOGC 
núm. 5805, de 27.1.2011);

Vista la Resolució PRE/114/2011, de 24 de gener, de nomenament, amb caràcter 
eventual, del senyor Joan Martínez Vergel com a responsable de l’Oficina del/de 
la delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona (DOGC núm. 
5805, de 27.1.2011);

Vista la Resolució PRE/115/2011, de 24 de gener, de nomenament, amb caràcter 
eventual, del senyor Lluís Segalas Sala com a responsable de l’Oficina del/de la 
delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran (DOGC 
núm. 5805, de 27.1.2011);

Vista la Resolució PRE/116/2011, de 24 de gener, de nomenament, amb caràcter 
eventual, de la senyora Ramona Ortin Olesa com a responsable de l’Oficina del/de 
la delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a Lleida (DOGC núm. 5805, 
de 27.1.2011);

Vista la Resolució PRE/117/2011, de 24 de gener, de nomenament, amb caràcter 
eventual, de la senyora Susanna Quintana i Pujol com a responsable de l’Oficina 
del/de la delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a Girona (DOGC núm. 
5805, de 27.1.2011);

Vista la Resolució PRE/343/2011, de 4 de febrer, de nomenament, amb caràcter 
eventual, del senyor Marcel·lí Martorell i Font com a responsable de l’Oficina 
del/de la delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central 
(DOGC núm. 5817, de 14.2.2011);

Vista la Resolució PRE/400/2011, de 14 de febrer, de nomenament de la senyora 
Sílvia Calelle Lagares com a responsable de l’Oficina del/de la delegat/ada territorial 
del Govern de la Generalitat a Barcelona (DOGC núm. 5821, de 18.2.2011);

Vist l’Acord de la Comissió Tècnica de la Funció Pública de 29 de març de 2011, 
pel qual s’aprova la modificació de les funcions i les retribucions dels llocs de treball 
eventual de responsables de les Oficines dels/de les Delegats/ades Territorials del 
Govern de la Generalitat;

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:

Donar publicitat a la modificació, amb efectes de l’1 de febrer de 2011, dels llocs de 
treball eventual de responsables de les Oficines dels/de les delegats/ades territorials 
del Govern de la Generalitat, amb les característiques següents:

Les funcions que corresponen a aquests llocs de treball són les següents:
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.
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c) Coordinar les activitats de protocol, els actes públics organitzats per la Dele-
gació i els actes en què participa el/la delegat/ada.

d) Coordinar i potenciar les relacions de la Delegació amb les institucions pú-
bliques 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

Les retribucions d’aquests llocs de treball són les corresponents a llocs de funcio-
nari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 30 i complement específic 
de 30.779,76 euros anuals.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de 
la publicació o, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictada en el termini d’un mes.

Barcelona, 30 de març de 2011

P. D. (Resolució PRE/4170/2011, DOGC de 30.12.2010)

FRANCESC HOMS I MOLIST

Secretari general

(11.095.103)
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