
 
 

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 PARCIAL DE L’OFERTA PÚBLICA DELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ, 
MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS, EN RELACIÓ AMB 
LA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUP D  (CODI PROCÉS SELECTIU: EM02/2022)- BUGADERIA   
(Codi de categoria professional: BUGADERIA) 
 

Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la 

convocatòria parcial de l’oferta pública dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema 

selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb la categoria professional grup D i 

examinada la documentació presentada per les persones candidates, es procedeix aprovar i 

publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en la categoria laboral 

bugaderia, d’acord amb els requisits assenyalats a les bases de la convocatòria. 

Atès el que preveu la  Base 8.1 de la  Resolució de 22 de desembre de 2022 per la qual es 

publica la convocatòria parcial de l’oferta pública dels processos d’estabilització, mitjançant el 

sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb la categoria professional 

grup D ,  

 

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 parcial de l’oferta pública dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema 

selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb la categoria professional grup D 

(CODI PROCÉS SELECTIU: EM02/2022)- BUGADERIA 

 

CATEGORIA LABORAL D1: BUGADERIA 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

IDENTIFICACIÓ COGNOM I NOM 

***7543** BARRIGA TAMUREJO MARIA LUZ 

***3306** GALVEZ SANCHEZ MARIA CARMEN 

***2582** GILABERT MUÑOZ MARIA VICTORIA 

***3320** 
MONDRAGON TRUJILLO MABEL 

LORENA 

 

 

 

 



 
PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

IDENTIFICACIÓ COGNOM I NOM MOTIU EXCLUSIÓ 

***6957** 

OLIVARES MONDACA ANDREA 

DEL PILAR 3 

***9366** 

CARDONA OSPINA MARIA 

YSMIN 1 

 

 

LLISTAT DE PERSONES QUE D’ACORD A LA BASE 8.5 DE LA CONVOCATORIA NO HAN 

ACREDITAT EL NIVELL DE CATALÀ 

 
IDENTIFICACIÓ COGNOM I NOM 

***7543** BARRIGA TAMUREJO MARIA LUZ 

***3320** 
MONDRAGON TRUJILLO MABEL 

LORENA 

 
 
Clau motiu exclusió 
 
1. No acredita estar en possessió del títol de Graduat/a en educació secundària, graduat/a 
escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic/a especialista 
corresponent a Formació Professional de 1r grau, o equivalent. O, si es tracta d'un títol 
obtingut a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la corresponent credencial 
d'homologació o, en el seu cas, del corresponent certificat d'equivalència (Requisit de 
participació base 2.3 Titulació) 
2. Sol·licitud de participació presentada fora de termini 
3. No presenta formulari / No presenta formulari de participació degudament emplenat 
4. No presenta comprovant de pagament 

 
Segon.  Fer pública la llista provisional a la pàgina web del Consorci de Serveis Socials de 

Barcelona  (www.cssbcn.cat), de conformitat amb l’establert a la base 8ena de la convocatòria. 

Tercer. Concedir a les persones aspirants  un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de 

la publicació d’aquesta Resolució per formular les al·legacions que considerin convenients i 

esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial, aportant la documentació acreditativa que 

consideri oportuna. 

Les al·legacions caldrà presentar-les, si n’hi haguessin, durant el termini de 10 dies hàbils, per 

registre a través de petició genèrica (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Peticio-generica) aportant la documentació acreditativa que s’al·legui, també 
consignant en l’assumpte el text: “CONVOCATÒRIA CODI EM02_2022” adreçat al Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona. 
 
Un cop enviada la petició genèrica es generarà automàticament un rebut, que caldrà enviar al 

correu electrònic convocatories@cssbcn.cat per garantir el seu seguiment. En l’assumpte del 

correu caldrà consignar el codi de la convocatòria. 

http://www.cssbcn.cat/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
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