
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

ANUNCI sobre designació dels membres de la Comissió de Selecció de la convocatòria per a la constitució
de la borsa de treball de la categoria laboral de Fisioteràpia a l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat.

El Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, en ús de les facultats atribuïdes en l'article 5
dels vigents Estatuts, ha dictat la següent resolució:

 

DESIGNAR membres de la Comissió de Selecció de la convocatòria per a la constitució de la borsa de treball de
la categoria laboral de Fisioteràpia a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, (les bases de la
convocatòria es van publicar al DOGC núm. 7410 de data 12.07.2017, CVE-DOGC-A-17187123-2017), les
persones que seguidament es relacionen:

 

President:

   - Sr. Ramón Lamiel i Villaró com a president titular i Sra. Assumpta Soler Farràs com a presidenta suplent

 

Vocals:

   - Sr. Josep M. Burguera Ponce com a primer vocal titular i la Sra. Mar Morales Ansa com a primer vocal
suplent.

   - Sra. Margarita Saiz Lloret com a segon vocal titular i la Sra. Begoña Erquiaga Cebolla com a segon vocal
suplent.

   - Sr. Gregorio Villalón Camacho com a tercer vocal titular i la Sra. Sara Vendrell Valls com a tercera vocal
suplent

 

Secretari:

   - El Sr. Gregorio Villalón Camacho actua alhora com a secretari titular i la Sra. Sara Vendrell Valls com a
secretària suplent

 

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el què estableix la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de
novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència i Territori, les persones
interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori, 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 qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Les bases de la convocatòria es van publicar al DOGC de data 12/07/2017.
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Barcelona, 20 de setembre de 2017

 

Antonio Galiano Barajas

Secretari delegat

 

(17.263.052)
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