
Ref.: COMP/NOM/2021/110

RESOLUCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE COMPATIBILITAT DE LA PERSONA AMB CÀRREC
 PÚBLIC NO ELECTE

Assumpte: resolució compatibilitat al nomenament - 01b

AMALIA MUÑOZ CINTAS, ha sigut la persona nomenada, com Directora Executiva de la Fundació del CEAM, per
Reunió de data 28/06/2021 del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana CEAM, amb efectes des de
14/07/2021.

Vistes les declaracions d'activitats, béns, drets i obligacions patrimonials presentades, en data 22/07/2021, per la
persona interessada en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos (RECCI), a l'empara del que s'estableix en
el capítol IV del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, de 28
d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes (d’ara endavant
Decret 65/2018).

Tenint en compte que la persona interessada és la responsable de la veracitat i de l'actualització de les dades que
s'incloguen en elles, conforme al que s'estableix en l'article 24.1 del Decret 65/2018.

Vist que el personal adscrit al registre ha realitzat les actuacions necessàries per a la verificació formal del contingut
de les declaracions i documentació presentada, conforme al que s'estableix en l'article 23.3 del Decret 65/2018.

Vist l’informe COMP/NOM/2021/93 emés per  l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, en el qual es
determina la compatibilitat  entre les activitats, béns, drets i obligacions patrimonials declarats per la persona
interessada i el càrrec públic exercit.

En virtut de l'anterior, vist l’article 35.1 del Decret 65/2018, l’article 7.2 del Decret 179/2020, de 30 d'octubre, del
Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació
i Qualitat Democràtica i l’article 158 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura
orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat,

RESOLC

Declarar la compatibilitat de AMALIA MUÑOZ CINTAS, per a l'exercici de Directora Executiva de la Fundació del
CEAM.
Aquesta declaració únicament tindrà validesa mentre es mantinguen les condicions que l'han possibilitat.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la
consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en el termini d'un mes a comptar des
de l'endemà d'aquesta notificació, d'acord amb el que estableixen els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com l'article 68.3.c) de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, sense perjudici que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime
pertinent.

El secretari Autonòmic de Participació i Transparència
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