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Altres anuncis – Personal

ANUNCI de modificació 116/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 29 de desembre de 2022, ha resolt:

"Crear el lloc de Cap del Servei de Salut, Escola i Comunitat (22FAXCCCD01), amb 

complement de responsabilitat 2299X, adscrit al Servei de Salut, Escola i Comunitat, de la 

Direcció de Promoció de la Salut (DIPROMS), de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Crear el lloc de Cap del Servei de Salut i Barris (22FAXCCCD01), amb complement de 

responsabilitat 2299X, adscrit al Servei de Salut i Barris, de la Direcció de Promoció de la 

Salut (DIPROMS), de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Amortitzar el lloc de Cap del Servei de Salut Comunitària (S 8038892), amb complement de 

responsabilitat 2299X, adscrit al Servei de Salut Comunitària (O 8037163), de la Direcció de 

Promoció de la Salut (DIPROMS), de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Amortitzar el lloc de Tècnic/a superior de Gestió (S 8045060), adscrit a l'Àrea de Qualitat i 

Processos (O 8037145), de la Gerència (GER) de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Traslladar les dotacions 8038972, 8038951, 8039013, 8045761, 8039044, 8038966, 

8038974, 8038924, 8039087, 8039097 i 8039131, al Servei de Salut, Escola i Comunitat 

(SSEiC), de la Direcció de Promoció de la Salut (DIPROMS) de l'Agència de Salut Pública de 

Barcelona.

Traslladar les dotacions 8038899, 8039015, 8039020, 8038987, 8038962, 8045760, 

8038925, 8038944, 8039045, 8039043, 8039163, 8039168, 8038969, 8038952, 8039073, 

8039103, 8039005 i 8038945, al Servei de Salut i Barris (SSiB) de la Direcció de Promoció de 

la Salut (DIPROMS) de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

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

Generalitat de Catalunya."

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 

23 de gener del 2023 CSV: ff40-9904-f166-1eab



GASETA MUNICIPAL

2
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

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 desembre de 2022. La secretària delegada, Raquel Pérez Herranz.
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