
ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

BADALONA CULTURA, SL

ANUNCI sobre aprovació de les convocatòries dels processos selectius de personal laboral, corresponents
a l'oferta pública d'ocupació d'estabilització de 2022, mitjançant el sistema selectiu de concurs.

El gerent de Badalona Cultura, SL ha resolt aprovar les convocatòries de les places corresponents a l'Oferta
d'Ocupació Pública d'Estabilització de 2022, mitjançant el sistema selectiu de CONCURS (Disposicions
Addicionals 6a i 8a de la Llei 20/2021) que es detallen a continuació i que es regiran per les bases especifiques,
aprovades pel mateix òrgan en data 22 de desembre de 2022.

Núm. places Nom de la plaça Vinculació Grup de titulació Annex de les bases reguladores

1 Tècnic/a mitjà/na. Laboral Grup A, subgrup A2. 2

3 Oficial administratiu/iva Laboral Grup C, subgrup C1. 3

2 Ordenança Laboral Grup AP. 1

Les bases específiques es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en el web municipal, i en el
Tauler electrònic d'anuncis oficials de la corporació; i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC).

Aquestes bases reguladores quedaran derogades sense més tràmit, un cop finalitzats els processos selectius
derivats de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2022 (Estabilització – concurs oposició), de conformitat amb el que
s'estableix en l'Acord de JGL de data 13/12/2022.

El termini per presentar sol·licitud per participar serà de VINT DIES HÀBILS, a comptar des de l'endemà
d'aquesta publicació al DOGC.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de conformitat amb
l'art. 69 de la Llei 36/2011, 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, podeu interposar demanda davant
del jutjat o sala competent de l'ordre social en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
publicació d'aquest anunci en el diari oficial corresponent. Tot això, sense perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general,

Badalona, 23 de desembre de 2022

Jordi Pérez Cano
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Secretari del Consell d'Administració de Badalona Cultura, SL

(En absència de Lletrat)
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