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RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2019, de la Presidència de 
la Generalitat, per la qual nomena personal eventual de la 
Presidència de la Generalitat. [2019/7024]

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2019, de la Presidencia de 
la Generalitat, por la que nombra personal  eventual de la 
Presidencia de la Generalitat. [2019/7024]

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 de la Administración de la Generalitat, y en vir-
tud de la delegación de competencias contenida en la Resolución de 
12 de febrero de 2016, del president de la Generalitat, (DOGV 7722; 
17.02.2016), resuelvo nombrar a:

Carolina Clara Punset Bannel como personal eventual con funcio-
nes de asesora del president (CAT 1) (puesto núm. 24039).

Esta resolución produce efectos desde la fecha de la firma.

València, 9 de julio de 2019.– El subsecretario de la Presidencia de 
la Generalitat, p. d. (R 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, (DOGV 7722; 17.02.2016), resolc nomenar:

Carolina Clara Punset Bannel com a personal eventual amb funci-
ons d’assessora del president (CAT 1) (lloc núm. 24039).

Aquesta resolució produeix els seus efectes des de la data de la 
signatura.

València, 9 de juliol de 2019.– El sotssecretari de la Presidència de 
la Generalitat, p. d. (R del president de la Generalitat; DOGV 7722): 
Emili Josep Sampio Morales.
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