
DISPOSICIONS

SÍNDIC DE GREUGES

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2021, per la qual s'aprova el Pla d'ordenació de recursos humans del Síndic
de Greuges de Catalunya i se n'ordena la publicació.

Vista la proposta de 15 de febrer de 2021 que, a l'empara del que es preveu en l'article 24 del Reglament
d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges, aprovat per Resolució de 29 de desembre de 2010
(DOGC 5796 de 14.1.2011), ha formulat la Comissió de Règim Intern.

Fent ús de les atribucions que em confereix la Llei 24/2009, de 23 de desembre, i l'article 21 del Reglament
d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges, aprovat per resolució de 29 de desembre de 2010,

RESOLC:

1. Aprovar el Pla d'ordenació de recursos humans del Síndic de Greuges per al període 2021-2025.

2. Ordenar-ne la publicació al web de la institució a l'apartat de Transparència.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, potestativament i d'acord amb
el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, 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 notificació; o bé 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 notificació, d'acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada pugui
interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de febrer de 2021

Rafael Ribó

Síndic de Greuges en funcions
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