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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANUNCI sobre aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pública 2021 (exp. 7148X).
La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 d'abril de 2021, ha aprovat l'Oferta Parcial d'ocupació Pública
parcial de l'any 2021 relativa al cos de la Guàrdia Urbana, en els següents termes:

“

ANNEX I - PERSONAL FUNCIONARI
Núm. Denominació Grup Torn Sistema selectiu
Administració Especial
Subescala serveis especials
Cos de la Guàrdia Urbana
11

Agent

11

Total

C2

Lliure Oposició

“

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.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de conformitat amb els
arts. 123 i 124 de la vigent Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Llei del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, dins el termini d'un
mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona,
dins el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els
articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós 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.”
La qual cosa es fa pública per tal de donar compliment al que preveu l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 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),
l'article 285 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel què s'aprova el Text refós de la llei municipal i de
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règim local de Catalunya (TR-LMRL) i els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel què
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya (RPSEL).

Badalona, 7 d'abril de 2021

(Per Resolució DGAL d'1.8.2019)
Judith Barroso Guevara
Secretària accidental

(21.099.065)
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