
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA DE BARCELONA

ANUNCI pel qual es designen membres de la comissió de selecció de la borsa de treball de la categoria de
tècnic/a superior en informàtica.

El Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica, en ús de les facultats conferides per l’article 12 dels Estatuts de
l’IMI ha dictat la següent resolució :

 

DESIGNAR membres de la Comissió de Selecció de la borsa de treball de la categoria de Tècnic Superior
d’Informàtica, les persones que seguidament es relacionen :

President:

- Sr. Josep Pérez Bernabeu, com a president titular i el Sr. Josep Fernández Mas com a president suplent.

 

Vocals:

- Sr. Nicolás Lendínez Palacios com a primer vocal titular i la Sra. Anna Arbó Argente com a vocal suplent.

- Sr. Francisco Rodríguez Jiménez com a segon vocal titular i el Sr. Eduard Martin Lineros com a segon vocal
suplent.

- Sra. Anna Bastida Vila com a tercera vocal titular i el Sr. Rubén Soler Ortiz com a tercer vocal suplent.

 

Secretària:

- Sra. Ana Roset Aguilera com a secretària titular i el Sr. José Antonio Tórtola Fernández com a secretari
suplent.

 

Contra aquesta Resolució, d’acord amb el que estableix la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques, i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la mateixa autoritat
convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. Igualment, les persones interessades podran interposar altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 2 de març de 2015

 

Maite Saumoy i Castro

Secretaria delegada
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