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Altres anuncis – Personal

ANUNCI Exp. 137/RH/21de la modificació de la Relació de Llocs de Treball 
(RLT) de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

La presidenta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1.p 

dels Estatuts de l'ASPB, en data 2 de desembre de 2021, delegada a la Presidència a la Junta 

de Govern de 21 de maig de 2021, ha resolt:

"Esmenar l'error material en la dotació 8039108 adscrita al Servei de Microbiologia (O 

08037168), en el sentit que on aquesta apareix a l'Annex 2 com a "22LA1BIBA06 - ASPB -

tècnic/a superior en Salut Pública" ha de constar com a "22FA1BIBA26 22 - ASPB - tècnic/a 

superior de gestió", amb data d'efectes 21 de maig de 2021.

Esmenar l'error material en els complements circumstancials de la dotació 8039084 adscrita 

al Servei de Control Alimentari de Mercats Centrals (O 08037149), en el sentit de fer constar 

els complements 5221 Perillositat , 5231 Nocturnitat i 5252 Desplaçament , amb data 

d'efectes 21 de maig de 2021.

Publicar aquesta modificació de la RLT a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 

Generalitat."

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

reposició davant la presidenta de la Junta de Govern de l'Agència de Salut Pública de 

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

següent notificació o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu 

de Barcelona, o en el que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar 

des del dia següent al de la recepció de la present notificació.

Contra la resolució expressa del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós 

administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Barcelona o del que correspongui 

al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva 

notificació.

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

un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva interposició sense que se 

n'hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu a 

partir del dia següent a aquell en que s'hagi produït la desestimació presumpta.

No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Barcelona, 24 de febrer de 2022. La secretaria delegada, Marta Salamero i Garcia.
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