Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui
formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit
recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, s'hi pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Així mateix, s'hi pot interposar qualsevol altre si es considera oportú.”
Sant Boi de Llobregat, 18 de juny de 2021
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- 980 92202 12000 Retribucions personal Servei de Serveis Socials, salut i família.
- 980 92202 16000 Seguretat Social personal Servei de Serveis Socials, salut i família.”

Pàg. 1-1

Segon. Les despeses previstes per aquest nomenament aniran a càrrec de les partides del vigent pressupost:

CVE 202110087272

“Primer. Nomenar funcionària de carrera de l'Escala d'Administració General , Subescala Tècnica, del grup de
classificació A subgrup A1 a la Sra. Petra Maldonado Barroso, amb efectes des del 20 de juny de 2021.
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Per decret núm. AP43210266 de data 15 de juny de 2021 s’acorda:

A

ANUNCI

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

