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Personal – Provisió de llocs de treball - Concursos

RESOLUCIÓ de la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, de 27 
de setembre de 2021, d'anul·lació del Concurs 115/RH/19 de Tècnic/a 
Superior especialista en Salut Pública.

La gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, actuant per delegació de la presidenta, 

en data 27 de setembre de 2021, ha resolt:

"Deixar sense efectes la resolució de data 13 de gener de 2020 que convoca el concurs de 

mèrits 115/RH/19, d'un lloc de treball de Tècnic/a Superior especialista en Salut Pública, 

adscrit al Servei de Sistemes d'Informació en Salut, de la Direcció de l'Observatori de Salut 

Pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, i anul·lar la convocatòria, atès que la 

reorganització de funcions del servei ha donat com a resultat la manca de necessitat de 

proveir aquest lloc de treball."

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de 

reposició davant la presidenta de la Junta de Govern de l'Agència de Salut Pública de 

Barcelona, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la 

següent notificació o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu 

de Barcelona, o en el que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar 

des del dia següent al de la recepció de la present notificació.

Contra la resolució expressa del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós 

administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Barcelona o del que correspongui 

al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva 

notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, que s'entendrà produïda un cop 

transcorregut un mes des de l'endemà a la seva interposició sense que s'hagi resolt 

expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

administratiu de Barcelona, o del que correspongui al seu domicili, en el termini de sis mesos 

a comptar des del dia següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.

No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Barcelona, 27 de setembre de 2021. La secretaria, Marta Salamero i Garcia.
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