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DECRET

191/2011, de 18 de gener, pel qual es nomena el senyor Domènec Vila i Navarra 
director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

De conformitat amb el que estableix l’article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i d’acord amb el 
Govern,

DECRETO:

Article únic
Nomenar el senyor Domènec Vila i Navarra director general d’Alimentació, 

Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, amb els drets i els deures inherents al càrrec.

Barcelona, 18 de gener de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(11.014.026)
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