
 
 

COMUNICACIÓ DE TANCAMENT 

PROCÉS DE SELECCIÓ DSOP 34/2022 PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU 

 

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 en el normativa reguladora de l’administració pública. 

Primer.- En data 20 de juny de 2022, es publica en la web del Consorci de Serveis Socials de 

Barcelona i portal ATRI (Generalitat de Catalunya), l’oferta de treball DSOP 34/2022 per cobrir 

temporalment cinc llocs de treball com a personal auxiliar administratiu (Grup D1) en el Servei 

d’atenció a persones en situació de Dependència amb el salari establert en el VI Conveni 

Col·lectiu de Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya.  

Segon.- A data de tancament de l’admissió de candidats i candidates, es presenten 87 

persones  (67 dones i 20 homes). Es presenta una persona amb vinculació fixa amb les 

administracions consorciades que finalment desisteix del seu interès en aquesta oferta per la 

seva temporalitat.  

Tercer.- Una vegada feta la valoració de currículums conforme als requisits establerts en 

l’oferta publicada, es seleccionen 15 persones candidates que són convocades a una entrevista 

de treball amb la cap del Servei de Dependència i una tècnica del Servei d’Administració i 

RRHH.  

Quart.- Vist l’informe proposta de data 21 de juliol de 2022 i vista  la valoració final del procés 

selectiu tramitat,  

ES PROPOSA 

Que les persones seleccionades per cobrir temporalment cinc llocs de treball d’ Auxiliar 

Administratiu/va (Grup D1) al Servei d’atenció a persones en situació de dependència del 

CSSBcn siguin el senyor Miguel Cantos Encinas, la senyora Sonia Lovillo Moyano, la senyora 

Marina Monsonís Gili, la senyora Mireia Port Gimeno i la senyora Asmae Essalhi Magnass. 

 

 

Àngels Canals Vilà 

Gerent 

 

Barcelona a 21 de juliol de 2022                          
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