
 
 

RESOLUCIÓ SOBRE CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER COBRIR LLOC DE TREBALL DE 

TERAPEUTA OCUPACIONAL AMB CONTRACTE DE RELLEU  EN EL CENTRE CAE ORÀLIA 

 

Àngels Canals i Vilà, gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, fa constar que el 

següent procés de selecció ha sigut realitzat conforme als principis d’igualtat, mèrit i capacitat 

establert d’acord a la normativa reguladora de l’administració pública i l’Acord de Govern de 

13 de juny de 2017. 

Primer.- En data 18 de juliol de 2022, es publica en la web del Consorci de Serveis Socials de 

Barcelona, oferta de treball per cobrir un lloc de treball de Terapeuta Ocupacional en el CAE 

Oràlia mitjançant contracte de relleu al 50% de jornada. 

Segon.- Es presenten 4 candidatures (4 dones) i es convoca per entrevista de treball a dues 

candidates que reuneixen els requisits establerts en l’oferta. Aquestes persones considerades 

aptes,  finalment, rebutgen l’oferta de treball i es declara desert el procés.  

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

interposar potestativament un recurs de reposició davant la 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. 

 

 

 

Àngels Canals i Vilà                                             

Gerent         
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