
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/274/2016, de 29 de gener, de nomenament del senyor Joan Foguet Ferrer com a
assessor/a especial del/de la conseller/a del Departament de Territori i Sostenibilitat.

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. 2509, annex, 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);

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

Resolc:

—1 Nomenar el senyor Joan Foguet Ferrer assessor/a especial del/de la Conseller/a del Departament de
Territori i Sostenibilitat, amb les obligacions i els drets inherents a aquest càrrec, amb efectes de l'1 de febrer
de 2016.

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

a) Assessorar la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat sobre qüestions relatives a les
matèries pròpies del Departament.

b) Actuar com a interlocutor amb els diversos agents, públics i privats, en les qüestions relatives al seu àmbit
funcional.

c) Elaborar escrits, informes i estudis per a la presa de decisions i de suport, a sol·licitud del/de la titular del
Departament de Territori i Sostenibilitat.

d) Qualsevol altra funció que se li encomani.

—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 27.3, jornada i horari de dedicació especial, i complement específic de 33.473,64
euros anuals.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la
seva publicació; o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el
termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 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 a la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 29 de gener de 2016

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

(16.036.033)
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