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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BARCELONA
ANUNCI sobre designació dels membres del tribunal qualificador del procés selectiu per a la cobertura de
dotze places de tècnic/a mitjà/ana en Infermeria del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.
El Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, actuant per delegació de l'Alcaldessa, el 25 de maig de
2021 ha dictat la següent resolució:

DESIGNAR com a membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la cobertura de 12 places de
Tècnic/a Mitjà/ana Infermeria del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l´Ajuntament de
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, les persones que seguidament es relacionen:

President/a:
- Sr. Sebastià Massague Mir com a titular i Sr. Lluis Miguel Clemente Marin com a suplent.

Vocals:
- Vocal 1r: Sr. Miguel Vidal Dominguez com a titular i Sra. Eva Muñoz Oliva com a suplent.
- Vocal 2n: Sr. Pere Simon Vivan com a titular i Sra. Roser Clos Guix com a suplent.
- Vocal ISPC: Sra. Violant Mascaró com a titular i Sra. Montserrat Herrero Silveria com a suplent.

Secretari/ària:
- Sra. Esther López Pérez com a titular i Laura Izquierdo Sánchez com a suplent.

DONAR COMPTE de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

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 10 de juliol
de 2019 de delegació de competències en la Primera Tinència d'Alcaldia, les persones interessades podran
interposar recurs potestatiu de reposició davant la Primera Tinència d'Alcaldia, 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, 25 de maig de 2021
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