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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BADALONA
ANUNCIO relativo a la aprobación de la convocatoria del proceso selectivo de 26 plazas vacantes de
agentes de la Guardia Urbana, por el procedimiento de oposición, en turno libre.
L'alcalde, en data 02/11/2020, ha aprovat les següents bases específiques reguladores i la convocatòria de 26
places vacants d'agent de Guàrdia Urbana, pel procediment d'oposició, en torn lliure. Les 26 places vacants
d'agent de Guàrdia Urbana estan incloses a l'Oferta Parcial d'ocupació Pública parcial de l'any 2020 relativa al
cos de la Guàrdia Urbana, publicada en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) de data 23/10/2020 i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) Núm. 8253 de 23/10/2020.
Les bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria es troben publicades en el BOPB de data
09/11/2020 i en el web municipal (26 places d'agent de GU).
La convocatòria es troba publicada en el BOPB de data 09/11/2020 i està prevista que surti publicada en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) de data 24/11/2020.
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar en el termini de 20 dies naturals a
comptar de l'endemà de la data de publicació del present anunci.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de conformitat amb els
arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, dins el termini d'un
mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona,
dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat
amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats
contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell
en què rebi la seva notificació, si aquesta fos expressa, si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a
partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs.
La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l'acció administrativa perquè l'acte
administratiu sigui efectiu, llevat que així ho acordi l'òrgan jurisdiccional o administratiu competent.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
La qual cosa es fa publica per al coneixement general.

Badalona, 23 de novembre de 2020

(Per resolució de 20.6.2019)
Remedios Hijano Cruzado
Secretaria accidental
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