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Altres anuncis – Personal

ANUNCI de la modificació 51/RH/22 de la relació de llocs de treball (RLT) de 
l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

La Junta de Govern de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, de conformitat amb l'article 

8.1.p dels Estatuts de l'ASPB, en data 28 de juny de 2022, ha resolt:

Aprovar la modificació de llocs de treball de l'Agència de Salut Pública de Barcelona en el 

sentit de:

Crear:

Lloc base de Tècnic/a Superior en Salut Pública, A1, nivell 22, adscrit al Servei de Salut 

Comunitària (SESAC) de la Direcció de Promoció de la Salut (DIPROMS)

Lloc base de Tècnic/a Superior en Salut Pública, A1, nivell 22, adscrit al Servei de Prevenció i 

Atenció a les Drogodependències (SEPAD) de la Direcció de Promoció de la Salut (DIPROMS)

Lloc base de Tècnic/a Superior en Salut Pública, A1, nivell 22, adscrit al Servei de Salut i 

Treball (SERSIT), de la Direcció de l'Observatori de Salut Pública (DOBSAL)

Lloc base de Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació, A1, nivell 22, adscrit al Servei 

de Desenvolupament Informàtic (SEDIN) de la Direcció de Recursos (DREC)

Lloc base de Tècnic/a Superior en Medicina, A1, nivell 22, adscrit al Servei de Qualitat 

Ambiental (SEQUIA) de la Direcció de Salut Ambiental (DISAM)

Amortitzar:

Lloc base de Tècnic/a Mitjà/ana en Infermeria, A2, nivell 20, adscrit al Servei d'Epidemiologia 

(SEPID) de la Direcció de l'Observatori de Salut Pública (DOBSAL) (Codi 8039126)

Lloc base de Tècnic/a Superior en Medicina, A1, nivell 22, adscrit al Servei de Prevenció i 

Atenció a les Drogodependències (SEPAD) de la Direcció de Promoció de la Salut (DIPROMS) 

(Codi 8038742)

Lloc base de Tècnic/a Mitjà/ana en Infermeria, A2, nivell 20, adscrit al Servei de Salut i 

Treball (SERSIT), de la Direcció de l'Observatori de Salut Pública (DOBSAL) (Codi 8039082)

Lloc base de Tècnic/a Superior en Veterinària, A1, nivell 22, adscrit al Servei de Control 

Alimentari de Mercats Centrals (SECAMC), de la Direcció de Seguretat Alimentària (DISAL) 

(Codi 8039142)

Lloc base de Subaltern/a, E, nivell 12, adscrit a Serveis Generals (SEGE), de la Direccó de 

Recursos (DREC) (Codi 8038909)
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Publicar aquesta modificació la Gaseta Municipal, al web de l'ASPB i al Diari Oficial de la 

Generalitat."

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, 29 de juliol de 2022. La secretària delegada (PD 05/07/2022), Raquel Pérez 

Herranz.
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