
 
 

RESOLUCIÓ pel la qual s’aprova i es fa pública les bases de funcionament i gestió de la borsa 

de treball del Consorci de Serveis Socials de Barcelona per cobrir substitucions i s’obre la 

convocatòria del Bloc 1  

En data 05 de juliol de 2016, es va signar un acord provisional per regular la borsa de treball 

del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, establint uns criteris objectius de contractació i 

amb durada fins l’aprovació de l’acord definitiu de borsa de treball. 

Que en data 1 de maig de 2020, la totalitat del personal laboral del Consorci s’adhereix al VI 

Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per acord de data 23 

d’abril de 2020, fet  que requereix un acord definitiu que reguli la borsa de treball del Consorci 

de Serveis Socials de Barcelona. 

Que per negociació amb la representació legal de les persones treballadores, es va acordar 

l’aprovació del present text regulador de la borsa de treball del Consorci de Serveis Socials de 

Barcelona per facilitar i agilitzar la provisió temporal dels llocs de treball conforme als principis 

publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.  

Que vist que l’última actualització del llistat de persones treballadores candidates de la borsa 

de treball es va produir en l’any 2019, es fa necessari i urgent, convocar el bloc 1 de la borsa 

per actualitzar els llistat actual de les persones candidates.  

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. Aprovar l’Acord de Creació i Funcionament de la Borsa de Treball del personal laboral del 

Consorci de Serveis Socials de Barcelona 

 
2. Deixar sense efecte l’acord provisional reguladora de borsa de treball aprovat el dia 05 de 
juliol de  2016.  
 
3.Determinar la publicació de la present resolució en la pàgina web del Cssbcn 
(www.cssbcn.cat) i el tauler dels centres de treball.  
 
4. Convocar el bloc 1 de la present Borsa de treball del Consorci de Servei Socials de Barcelona 
i donar un termini de 10 dies hàbils per a inscripció a la borsa. 
 
4.1 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 
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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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