
 
 

RESOLUCIÓ pel la qual s’actualitza el bloc 1 de la borsa de treball del Consorci de Serveis Socials 

de Barcelona  

En data 10 d’octubre de 2022, es va aprovar per Resolució de la Gerència del Consorci de Serveis 

Socials de Barcelona, el text regulador de la borsa de treball del Consorci de Serveis Socials de 

Barcelona i es va convocar el bloc 1 destinat a les persones que han treballat en el Consorci. 

 

Vist la situació actual de manca de persones candidates, es fa necessari actualitzar aquesta borsa 

de treball i incloure a les persones que han prestat serveis en el Consorci d’acord tal com disposa 

el text regulador de la Borsa de Treball.  

 

Aquesta decisió va ser comunicada a la representació legal de les persones treballadores 

indicant la manca de persones candidates i la necessitat d’actualitzar-la per avaluar la necessitat 

de convocar el bloc 3 en el mes d’abril i així comptar amb més professionals que puguin realitzar 

futures suplències. 

Per tant, en ús de les competències atribuïdes per decret 113/2006, de 25 d’abril, de constitució 

del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i d’acord amb el que preveu el VI Conveni Col·lectiu 

únic de l’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya,  

Resolc, 

 
1. Convocar i actualitzar el bloc 1 de la  Borsa de treball del Consorci de Serveis Socials de 

Barcelona, donant un termini de 10 dies hàbils per presentar la sol·licitud, les persones que han 

treballat en el Cssbcn no incloses en la borsa i/o que vulguin modificar la seva elecció de centre 

o jornada.  

 
2. Determinar la publicació de la present resolució en la pàgina web del Cssbcn (www.cssbcn.cat) 
i el tauler dels centres de treball.  
 
3 La sol·licitud d’inscripció s’haurà de realitzar a través del formulari normalitzat disponible en 
la pàgina web del Cssbcn (https://www.cssbcn.cat) amb la documentació annexa necessària per 
acreditar els requisits establerts, dirigit al correu borsadetreball@cssbcn.cat 
 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs 
potestatiu de reposició davant la Gerència del Consorci de Serveis Socials de Barcelona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà que aquesta Resolució es faci pública, d’acord amb el que preveuen l’article 77 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o 
bé directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos 
mesos, a comptar de l’endemà que aquesta Resolució es faci pública, de conformitat amb el que preveu l’article 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que les 
persones interessades puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos. 
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