
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BARCELONA

ANUNCI sobre modificació de membres del tribunal per a la cobertura de 233 places d'agent de la Guàrdia
Urbana de l'Ajuntament, mitjançant oposició lliure, corresponent al grup de titulació C, subgrup C2, escala
d’administració especial, sotsescala de serveis especials i règim funcionarial (exp. 150/2019).

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de l'Alcaldessa, en data 05 de juny de
2019 ha dictat la següent resolució:

 

SUBSTITUIR el tercer vocal titular del Tribunal per a la cobertura de 233 places d'Agent de la Guàrdia Urbana
de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure, el Sr. Carlos Aragón Flores pel Sr. Pedro José Jiménez
Lahuerta.

I substituir la vocal titular i el vocal suplent del ISCP, la senyora Eva Martínez Soto i el senyor Jordi Niñerola
Maymí pel senyor Santiago Costa Arranz i el senyor Ernest Baños Quinto com a vocal titular i vocal suplent del
ISCP respectivament, del tribunal qualificador de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix Llei 39/2015, d´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, les persones interessades
podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, 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 DOGC. Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 6 de juny de 2019

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

(19.157.058)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7895 - 12.6.20191/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19157058-2019




