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RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2019, del vicepresi-
dent segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitec-
tura Bioclimàtica, per la qual es nomena María Oliver 
Sanz personal eventual. [2019/12517]

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2019, del vicepresi-
dente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arqui-
tectura Bioclimática, por la cual se nombra a María Oli-
ver Sanz personal eventual. [2019/12517]

De conformidad con lo establecido 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 (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
6310 de 14.07.2010), así como en el Decreto 185/2015, de 16 de octu-
bre, del Consell, por el cual se regula el personal y los puestos de natu-
raleza eventual de la Administración de la Generalitat (DOGV 7640, 
21.10.2015), y en la corrección de errores (DOGV 7662, 20.11.2015) 
resuelvo:

Nombrar a María Oliver Sanz asesora de asuntos generales de 
miembros del Consell, con unas retribuciones correspondientes a cate-
goría C2 (puesto 33683).

Esta resolución produce sus efectos desde el día 1 de enero de 2020.

València, 20 de diciembre de 2019.– El vicepresidente segundo del 
Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimàtica: Rubén 
Martínez Dalmau.

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 19 de la Llei 
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la fun-
ció pública valenciana (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 6310, 
de 14.07.2010), així com en el Decret 185/2015, de 16 d’octubre, del 
Consell, pel qual es regula el personal i els llocs de naturalesa eventual 
de l’Administració de la Generalitat (DOGV 7640, 21.10.2015), i en la 
correcció d’errades (DOGV 7662, 20.11.2015), resolc:

Nomenar María Oliver Sanz assessora d’assumptes generals de 
membres del Consell, amb unes retribucions corresponents a categoria 
C2 (lloc 33683).

Aquesta resolució produeix efectes des del dia 1 de gener de 2020.

València, 20 de desembre de 2019.– El vicepresident segon del Con-
sell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica: Rubén Martínez 
Dalmau.
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