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SÍNDIC
DE GREUGES

RESOLUCIÓ
de 20 de desembre de 2011, per la qual es modiica el Reglament d’organització i 
de règim intern del Síndic de Greuges.

Per Resolució de 29 de desembre de 2010 es va aprovar el Reglament d’organit-
zació i de règim intern del Síndic de Greuges.

Per Resolució de 20 de desembre de 2011 s’ha modificat la relació de llocs de 
treball del Síndic de Greuges, i s’ha suprimit el lloc de secretari o secretària general 
i s’ha creat el lloc de gerent.

En ús de les atribucions que em confereix la Llei 24/2009, de 23 de desembre, 
del Síndic de Greuges,

RESOLC:

Primer. Modificar el Reglament d’organització i de règim intern del Síndic de 
Greuges, aprovat per resolució de 29 de desembre de 2010, en el sentit de determinar 
que totes les referències del text a la Secretaria General o al secretari o secretària 
general s’entenen referides a la Gerència o gerent, respectivament, amb efectes de 
l’1 de gener de 2012.

Segon. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 20 de desembre de 2011

RAFAEL RIBÓ

Síndic de Greuges

PG-304956 (11.357.065)
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