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Altres anuncis – Personal

ANUNCI de modificació 100/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 16 de desembre de 2022, ha resolt:

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

sentit de:

Declarar a extingir el lloc base de Tècnic/a Auxiliar en Informàtica (S 16FC1BIBA05) amb codi 

de dotació 8038887, adscrit al Servei de Desenvolupament Informàtic (O 8037142) de la 

Direcció de Recursos, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Crear el lloc base de Tècnic/a Mitjà/ana en Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

"TIC" (S 20FA2BIBA18), adscrit al Servei de Desenvolupament Informàtic (O 8037142) de la 

Direcció de Recursos, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Declarar a extingir el lloc base d'Auxiliar administratiu/iva (S 14FC2BIBA02) amb codi de 

dotació 8038986, adscrit al Servei de de Gestió Econòmica, Recursos Humans i Organització 

(O 8037143) de la Direcció de Recursos, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Crear el lloc base d'Administratiu/iva (S 16FCXSCSC09), adscrit al Servei de de Gestió 

Econòmica, Recursos Humans i Organització (O 8037143) de la Direcció de Recursos, de 

l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

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, 16 de desembre de 2022. la secretària delegada, Raquel Pérez Herranz.
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