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RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2018, de la Presidència 
de la Generalitat, per la qual es nomena personal eventual 
de la Presidència de la Generalitat. [2018/11400]

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2018, de la Presiden-
cia de la Generalitat, por la que se nombra personal even-
tual de la Presidencia de la Generalitat. [2018/11400]

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de 
la función pública valenciana, así como el Decreto 185/2015, de 16 de 
octubre, del Consell, por el que se regula el personal y los puestos de 
naturaleza eventual al servicio de la Administración de la Generalitat, 
y en virtud de la delegación de atribuciones contenida en la Resolución 
de 12 de febrero de 2016, del president de la Generalitat (DOGV núm. 
7722, de 17.02.2016), resuelvo nombrar a:

Juan José García Gómez como personal eventual con funciones 
de asesor del president, con unas retribuciones correspondientes a la 
categoría C1.

Este nombramiento tendrá efectos del día 10 de diciembre de 2018.

València, 4 de diciembre de 2018.– El subsecretario, p. d. (R 
12.02.2016 del president de la Generalitat; DOGV 7722): Emili Josep 
Sampio Morales.

De conformitat amb el que disposa l'article 19 de la Llei 10/2010, 
de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública 
valenciana, així com el Decret 185/2015, de 16 d'octubre, del Consell, 
pel qual regula el personal i els llocs de naturalesa eventual de l'Ad-
ministració de la Generalitat, i en virtut de la delegació d'atribucions 
continguda en la Resolució de 12 de febrer de 2016, del president de 
la Generalitat, (DOCV núm. 7722, de 17.02.2016), resolc nomenar a:

Juan José García Gómez com personal eventual amb funcions d'as-
sessor del president, amb unes retribucions corresponents a la categoria 
C1.

Aquest nomenament tindrà efectes del dia 10 de desembre de 2018.

València, 4 de desembre de 2018.– El sotssecretari, p. d. (R 
12.02.2016 del president de la Generalitat; DOGV 7722): Emili Josep 
Sampio Morales.
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