
 
 

INFORME DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’ADJUNT/A GERÈNCIA TS FP 04-21 

 

Joan Uribe i Vilarrodona, com a Gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, fa constar 

que el procés de  selecció TSFP 04/21 ha estat realitzat conforme als principis d’igualtat, mèrit i 

capacitat establerts en la normativa reguladora de l’Administració Pública. 

Primer.- En data 19 de març  de 2021, es publica en el portal ATRI, la Seu Electrònica de 

l’Ajuntament de Barcelona i la web del Consorci de Serveis Socials de Barcelona,  l’oferta de 

treball per vacant  del lloc de treball d’Adjunt/a Gerència (TSFP 04/2021)  

Segon.- A data de tancament de l’admissió de candidats i candidates, dels 19 currículums 

presentats (9 dones i 10 homes), es selecciona dos currículum (2 homes) que s’ajusten als 

requisits mínims establert en l’oferta de treball publicat en el portal ATRI. 

Tercer.-  En data 30 de març de 2021, es publica la llista d’admesos i exclosos en la pàgina web 

del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

Quart.- En data 19 d’abril de 2021, es convoca als candidats a una prova escrita sobre les 

competències professionals del lloc de treball en les dependències del carrer Bruc.  

Només una de les persones candidates es presenta a la prova 

Cinquè.- Una vegada valorada la prova, es declara deserta la convocatòria. 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden 

interposar potestativament un recurs de reposició davant el gerent del Consorci de Serveis 

Socials de Barcelona en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà d'aquell en que 

tingui lloc la seva publicació en la web del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, d'acord 

amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos 

comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en la web del Consorci de Serveis Socials 

de Barcelona, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que 

considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 

Barcelona  28 d’abril de 2021 

 

Joan Uribe i Vilarrodona                                            

Gerent  
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