
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

ANUNCI sobre la modificació de la composició dels membres del tribunal qualificador del procés selectiu
per a la provisió d’una plaça de tècnic superior en medicina, mitjançant concurs oposició per torn lliure.

La Gerenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, actuant per delegació de la Presidenta, en data 1 de
setembre de 2015 ha dictat la següent resolució:

MODIFICAR la composició dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la provisió d’una
plaça de tècnic superior en medicina per a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, mitjançant concurs oposició
en torn lliure, que queda definitivament de la següent manera:

President/a:

   - La Sra. Carme Borrell Thió, com a titular i, el Sr. Manel Macía González, com a suplent.

Vocals:

   - La Sra. Lucía Artazcoz Lazcano, com a titular i, la Sra. Maribel Pasarín Rua, com a suplent.

   - El Sr. Joan Caylà Buqueras, com a titular i, la Sra. Patricia García de Olalla com a suplent.

   - La Sra. Èlia Díez David, com a titular i, el Sr. Carles Ariza Cardenal com a suplent.

   - La Sra. Antonieta Viladrich Huguet, com a titular i, el Sr. Rafael Alcántara Riquel com a suplent.

Actuarà com a Secretària la Sra. Elena Ruiz Clemente.

 

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 Presidenta de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 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, 3 de setembre de 2015

 

Marta Salamero García

Secretària
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