
 
 

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE 

BARCELONA DE TANCAMENT DEL PROCES DE SELECCIÓ PER LA 

COBERTURA FIXA DE TRES LLOCS DE TREBALL D’EDUCADORS/ES 

SOCIALS (CODI PROCÉS SELECTIU: 02_2022ED.SOCIAL) 
 

Vist la Resolució de data 02 de setembre de 2022, per la qual s’aprova la llistat provisional de 

persones admeses i excloses i atès que finalitzat el termini de presentació d’esmenes, no hi ha 

cap persona candidata que reuneix els requisits de participació establert en la base 3 de la 

convocatòria del procés de selecció per a la cobertura fixa de tres llocs de treball 

d’educadors/es socials (Codi : 02_2022ED.SOCIAL) 

Ates el que preveu la  Base 5.3 de la  Resolució de 22 de juliol de 2022 per la qual es publica la 

convocatòria de selecció per a la cobertura fixa  de tres llocs de treball d’educadors/es socials,  

 

Vist les competències de la gerència establertes en decret 113/2006, de constitució del 

Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 

RESOLÇ: 

Primer.- Declarar desert el procés de selecció per a la cobertura fixa de tres llocs de treball 

d’educadors/es socials (CODI PROCÉS SELECTIU: 02_2022ED.SOCIAL) i aprovar la resolució de 

tancament del procés 

 

Segon.  Fer pública la resolució de tancament del procés codi 02_2022ED.SOCIAL 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. 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden 

interposar potestativament recurs de reposició davant la gerència del Consorci de Serveis 

Socials de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà que es publiqui al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs 

contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos 

mesos comptats a partir de l'endemà que es publiqui al DOGC, d'acord amb la Llei 29/1998, de 

13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, les persones 

interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 

defensa dels seus interessos. 
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