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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANUNCI sobre aprovació de la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal
eventual i directiu i les bases reguladores específiques per a la provisió del lloc de treball de personal
directiu (ref. 550/Z-72/15).
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28 de juliol de 2015, va aprovar proposta de determinació del
nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu al servei de l’Ajuntament de
Badalona, així com les bases reguladores específiques per a la provisió del lloc de treball de personal directiu.
El text literal de l’acord i les bases reguladores específiques figuren publicades íntegrament en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona del dia 25/09/2015, al tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal.

Contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 de juliol de 2015, que exhaureix la via administrativa, i
conforme a les previsions de l’article 116 de la vigent Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat dintre del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent
al de la seva publicació en la forma legalment establerta.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu
de Barcelona competent, dintre del termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al d’aquesta
publicació. 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.
Tanmateix, es podrà interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu convenient i que legalment
correspongui.
La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l’acció administrativa perquè l’acte
administratiu notificat sigui efectiu, llevat que així ho acordi l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent.
La qual cosa es fa pública, actuant per delegació del secretari general, Resolució de 15/07/13 (BOPB
18/07/13), de conformitat amb els articles 60 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
procediment administratiu.

Badalona, 25 de setembre de 2015

P. d. del secretari general (Resol. 15/07/13 – BOPB 18/07/13)
Meritxell Vidal i Bisbal
Cap del Servei d'Organització i RRHH
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