RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE
BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA PROVISSIONAL
DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA
CONVOCATÒRIA DEL PROCES DE SELECCIÓ PER LA COBERTURA FIXA
DEL LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRADOR/A (CODI PROCÉS
SELECTIU: 01_2022ADM)
Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la
convocatòria del procés de selecció per la cobertura fixa del lloc de treball d’Administrador/a i
examinada la documentació presentada per les persones candidates, es procedeix aprovar i
publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, d’acord amb els requisits
assenyalats a les bases de la convocatòria.
Ates el que preveu la Base 5.1 de la Resolució de 22 de juliol de 2022 per la qual es publica la
convocatòria de selecció per a la cobertura fixa del lloc de treball d’Administrador/a,
Vist les competències de la gerència establertes en decret 113/2006, de constitució del
Consorci de Serveis Socials de Barcelona,
RESOLÇ:
Primer.- Aprovar la llista provisional de persones candidates admeses i excloses en la
convocatòria de selecció per a la cobertura fixa del lloc de treball d’Administrador/a (CODI
PROCÉS SELECTIU: 01_2022ADM)
PERSONES ASPIRANTS ADMESES
IDENTIFICACIÓ
***8873**

COGNOM I NOM
GUASCH ORTIZ, MONTSERRAT

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES
IDENTIFICACIÓ

COGNOM I NOM

***7978**

VALDEZ CUBEÑOS, FATIMA EDITH

MOTIU
EXCLUSIÓ
2

Clau motiu exclusió
1. No acredita estar en possessió del títol universitari de grau superior o equivalent d’acord a la
base 3.2 de la convocatòria
2. No acredita la vinculació fixa (laboral o funcionari) amb el Consorci de Serveis Socials de
Barcelona, Generalitat de Catalunya o Ajuntament de Barcelona amb el corresponent certificat
de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent (Requisit de
participació base 3.1 i presentació de sol·licitud base 4)
3. Sol·licitud de participació presentada fora de termini

4. No presenta sol·licitud de participació degudament emplenada
Segon. Fer pública la llista aprovada a la pàgina web del Consorci de Serveis Socials de
Barcelona (www.cssbcn.cat), de conformitat amb l’establert a la base 5ena de la convocatòria.
Tercer. Concedir a les persones aspirants un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de
la publicació de la resolució indicada per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial o per
complementar la documentació que es requereix en el procés de selecció.
Les esmenes caldrà presentar-les, si n’hi haguessin, per registre a través de petició genèrica
amb signatura digital aportant la documentació acreditativa que s’al·legui, també consignant
en l’assumpte el text: “CONVOCATÒRIA CODI 01_2022ADM adreçat al Consorci de Serveis
Socials de Barcelona”.
Es considera que desisteixen de la seva petició les persones aspirants que figurin com a
excloses en aquesta llista provisional i no esmenin dins d'aquest termini el defecte que els sigui
imputable i que hagi motivat la seva exclusió.

