
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

RESOLUCIÓ GRI/552/2014, de 6 de març, de cessament de la senyora Eva Maria Ibàñez Moreno com a cap
de l'Oficina de la Secretaria del Gabinet de la Vicepresidència.

Vista la Resolució GRI/127/2013, d’1 de febrer, per la qual es nomena la senyora Eva Maria Ibàñez Moreno cap
de l’Oficina de la Secretaria del Gabinet de la Vicepresidència (DOGC núm. 6308, de 5.2.2013);

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 del preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC
núm. 2509A, de 3.11.1997);

Vist l'article 5.1.b) del 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:

La senyora Eva Maria Ibàñez Moreno cessa com a cap de l’Oficina de la Secretaria del Gabinet de la
Vicepresidència, amb efectes del dia 16 de març de 2014 i se li agraeixen els serveis prestats.

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
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 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.

Barcelona, 6 de març de 2014

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals

(14.071.065)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc


