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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

RESOLUCIÓ
EDU/3087/206, de 12 de setembre, per la qual es
designa el director de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya té com a objectiu l’ava-
luació, l’acreditació i la certificació de la qualitat
en l’àmbit de les universitats i dels centres d’en-
senyament superior de Catalunya.

De conformitat amb l’article 143.2 de la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Ca-
talunya, el director o directora de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya és designat per la persona titular del
departament competent en matèria d’universi-
tats, un cop escoltat el Consell de Direcció.

És per això que, un cop escoltat el Consell de
Direcció de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya,

RESOLC:

Designar el senyor Javier Bará i Temes direc-
tor de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya.

Barcelona,12 de setembre de 2006

JOAN MANUEL DEL POZO I ÀLVAREZ

Conseller d’Educació i Universitats

(06.248.088)

*

DEPARTAMENT
DE SALUT

RESOLUCIÓ
SLT/3082/2006, de 15 de setembre, de cessament
de la senyora M. Josep Pérez i Sempere com a
assessora en matèria de relacions amb els mitjans
de comunicació.

Vista la Resolució SSS/1388/2004, de 6 de
maig, per la qual es dóna publicitat al nomena-
ment de personal eventual del Departament de
Salut, i es nomena la senyora M. Josep Pérez i
Sempere assessora en matèria de relacions amb
els mitjans de comunicació (DOGC núm. 4137,
de 20.5.2004);

Atès el que preveuen l’article 12 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un Text únic dels precep-
tes de determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública, i l’article
5 del Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el
règim jurídic del personal eventual de l’Ad-
ministració 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 Ca-
talunya,

RESOLC:

La senyora M. Josep Pérez i Sempere cessa
com a assessora en matèria de relacions amb els
mitjans de comunicació, amb efectes des del dia
31 d’agost de 2006, 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 rè-
gim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs
de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictada en el termini d’un mes a partir de l’en-
demà de la seva publicació, o bé recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a partir de l’endemà de la seva publicació, de
conformitat 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, 15 de setembre de 2006

MARINA GELI I FÀBREGA

Consellera de Salut

(06.244.021)

RESOLUCIÓ
SLT/3083/2006, de 18 de setembre, de nomena-
ment de la senyora Laura Puig i Carbonell, per-
sonal eventual del Departament de Salut, com a
assessora en matèria de relacions amb els mitjans
de comunicació.

Atès el que disposa l’article 12 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’apro-

va 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’Admi-
nistració 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 Ca-
talunya,

RESOLC:

—1 Nomenar la senyora Laura Puig i Carbo-
nell assessora en matèria de relacions amb els
mitjans de comunicació, amb les obligacions i
els drets inherents al càrrec, amb efectes des del
dia 1 de setembre de 2006.

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

a) Estudia, avalua i emet informes, a reque-
riment del/de la conseller/a del Departament de
Salut, en l’exercici de les seves funcions, en
matèria de comunicació.

b) Dóna suport tècnic i assessora al/a la cap
del Gabinet Tècnic i d’Informació i al/a la cap
de l’Oficina de Premsa i Comunicació en el des-
envolupament de les seves funcions.

c) Prepara informes i estudis tècnics per a
la presa de decisions i de suport a la prepara-
ció d’intervencions i comunicacions quan així
sigui requerit pel/per la conseller/a del Depar-
tament.

d) Programa i prepara la documentació tèc-
nica de les visites del/de la conseller/a.

e) Fa altres funcions que el/la conseller/a li
pugui encomanar.

—3 Les retribucions d’aquest lloc de treball
són les corresponents a un lloc de funcionari del
grup A, nivell de complement de destinació 24
i complement específic de 17.309,28 euros anuals
(amb jornada de dedicació especial).

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 rè-
gim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs
de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictada en el termini d’un mes a partir de l’en-
demà de la seva publicació, o bé recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a partir de l’endemà de la seva publicació, de
conformitat 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, 18 de setembre de 2006

MARINA GELI I FÀBREGA

Consellera de Salut

(06.244.022)




