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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2020.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2020, ha aprovat l’oferta d’ocupació
pública, de les places vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament per l’exercici 2020, en els següents termes:

“PRIMER. Aprovar l’Oferta d’ocupació Pública de l’any 2020, en els següents termes:

OFERTA PUBLICA 2020

ANNEX I - PERSONAL FUNCIONARI

Núm. Denominació

Grup Torn Sistema selectiu

Administració General
Subescala Tècnica
2

Tècnic d’administració general (TAG)

A1

Lliure Concurs oposició

C1

Lliure concurs oposició

A2

Lliure concurs oposició

Subescala Administrativa
14

Administratius

Subescala de Gestió
1

Tècnic de Gestió

Administració Especial
Subescala tècnica

ISSN 1988-298X

1

Tècnic d’administració especial (TAE)

A2

Lliure Concurs oposició

2

Enginyer/a

A1

Lliure Concurs oposició

1

Tècnic Superior en ciències de la informació

A1

Lliure Concurs oposició

1

enginyer/a tècnic/a o perit

A2

Lliure Concurs oposició

3

Arquitecte tècnic

A2

Lliure Concurs oposició

1

educador/a

A2

Lliure Concurs oposició
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Subescala Serveis Especials
1

tècnic/a superior (f sub SE)

A1

Lliure Concurs oposició

ANNEX II – PLANTILLA LABORAL

Núm. Denominació
4

Grup Torn Sistema selectiu

Oficial Oficis

C2

Lliure Concurs oposició

SEGON. Aquesta oferta podrà ser augmentada en el nombre de places objecte de convocatòria fins a un 10%,
sense que això es consideri modificació de la mateixa, als efectes de l’art. 60.4 del Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

TERCER. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
a la Seu electrònica, a la intranet i a la extranet municipal, COMUNICAR als òrgans de l’Administració de l’Estat
que correspongui a l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la
resta d’administracions públiques, i TRAMETRE còpia a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.

QUART. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i a bon fi i execució del
precedent acord.

CINQUÈ. Conforme a les previsions de l'article 123 de la vigent Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Llei del
Procediment administratiu comú de les administracions publiques, contra aquest acte administratiu, que
exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recursos potestatiu de reposició davant del mateix òrgan
que l'ha dictat dintre del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent de la seva publicació en la forma
legalment establerta.
Així mateix, de conformitat amb els articles 45 i 46 de la mateixa Llei, podrà interposar-se directament recurs
davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu dintre del termini de dos mesos, comptats a partir del dia
següent al de la seva publicació en la forma legalment establerta, sense perjudici de qualsevol altre recurs que
s'estimi adient, en base allò que estableixen els articles 112 i 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i els articles
8 i ss, 25 i 46 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa. Aquest recurs no es podrà interposar mentre no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició potestatiu prèviament interposat. 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.

SISÈ. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la
Seu electrònica, a la intranet i a la extranet municipal, COMUNICAR als òrgans de l’Administració de l’Estat que
correspongui a l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta
d’administracions públiques, i TRAMETRE còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya.

SETÈ. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i a bon fi i execució del
precedent acord.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8305 - 29.12.2020
CVE-DOGC-A-20358121-2020

VUITÈ. 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, es podran 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 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, es podrà 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 es rebi la 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. Tot això, sense perjudici que
es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.”

La qual cosa es fa pública, per tal de donar compliment al que preveu l’article 128 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel què s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local (TRRL).

Badalona, 23 de desembre de 2020

(Resolució 20/06/19)
Remedios Hijano Cruzado
Secretària accidental

(20.358.121)
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