1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7850 - 9.4.2019
CVE-DOGC-A-19095077-2019

CÀRRECS I PERSONAL
AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal eventual
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
De conformitat amb l'article 10.1 i 27.4 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, el Consell Assessor de Protecció de Dades, en sessió ordinària de 26 de març de 2019, ha informat
favorablement la creació d'una plaça eventual a la plantilla de l'APDCAT.
D'acord amb l'article 29 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, cal donar
publicitat a les relacions de llocs de treball.
En conseqüència, aquesta Resolució dóna publicitat a les variacions que s'han aprovat fins al 27 de març de
2019, mitjançant la Resolució de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de 27 de març de
2019.
En ús de les atribucions previstes als articles 7 i 27.1 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, en relació amb l'article 9.1 de l'Estatut de l'Autoritat, aprovat per Decret
48/2003, de 20 de febrer (DOGC núm. 3835, de 4 de març),

Resolc:

Donar publicitat a la relació de llocs de treball del personal eventual de l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
potestativament un recurs de reposició davant la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el
termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, d'acord amb la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb
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, 5 d'abril de 2019

M. Àngels Barbarà i Fondevila
Directora

Annex
Relació de llocs de treball del personal eventual
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CE=característiques essencials.
AR=assimilació a efectes retributius.
O=observacions.
D=dotacions.

Dades a efectes retributius:
G=grup.
ND=nivell de destinació.
C. ESP.=complement específic.
H=horari.

Claus de característiques essencials:
ES=lloc estructural.

Claus d'assimilació a efectes retributius:
01=lloc amb retribució assimilada a l'estructura retributiva de personal funcionari.

Claus d'horari:
D=dedicació especial.

Claus d'observacions:
N0=llocs computables.

NOM DEL LLOC

CE AR G ND

C.ESP.

H O D

RESPONSABLE DE RELACIONS INSTITUCIONALS I ORGANITZACIÓ ES 01 A 24 18.611,52 D N0 1

(19.095.077)
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