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Altres anuncis – Personal

ANUNCI de 21 de maig de 2021, de l'acord de la Junta de Govern de 
l'Agència de Salut Pública de Barcelona, d'aprovació de la relació inicial de 
llocs de treball (RLT). 

  

Altres anuncis - Personal

ANUNCI, de l'acord de la Junta de Govern de l'Agència de Salut Pública de Barcelona de 21 de 

maig de 2021, d'aprovació de la relació inicial de llocs de treball (RLT).

Exp. 54/RH/21

La Junta de Govern, el 21 de maig de 2021, adoptà el següent acord:

Aprovar la Relació inicial de Llocs de Treball (RLT) de l'ASPB integrada per :

- Relació Llocs de treball (Annex 1)

- Dotacions de llocs de treball (Annex 2)

- Taules retributives (Annex 3)

Aplicar a la RLT inicial els llocs de treball i les categories professionals aprovades pel Plenari 

Municipal, d'acord amb l'annex 1 i l'annex 4, respectivament, de l'Acord Plenari de data 21 de 

desembre de 2018, d'aprovació inicial de la RLT de l'Ajuntament de Barcelona, i les seves 

modificacions.

Adherir-se als treballs de valoració dels llocs de treball acordada pel Plenari Municipal.

Sol·licitar formalment la modificació de l'article 11 de l'annex 3 de l'acord de condicions 

laborals de l'Ajuntament de Barcelona, en el sentit de declarar les categories laborals de 

l'ASPB a funcionaritzar, i impulsar els processos necessaris per a la seva materialització.

Autoritzar a la Presidència de l'ASPB a realitzar les modificacions de les dotacions de la 

Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'ASPB, que siguin necessàries per garantir el normal 

funcionament de l'administració, les quals hauran de ser ratificades en la següent sessió de la 

Junta de Govern, sense perjudici de la seva prèvia informació als òrgans de negociació de 

l'ASPB.

Publicar aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal, al web de l'ASPB i al Diari 

Oficial de la Generalitat, acord que serà eficaç a partir de l'endemà de la seva darrera 

publicació.
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Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 

potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la 

recepció de la present notificació, o es pot interposar recurs contenciós administratiu davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de 

l'endemà de la present notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un 

cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que 

s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del 

dia següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Barcelona, 8 de juliol de 2021. La secretària de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Marta 

Salamero i Garcia.
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