
 
 

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE 

BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE 

PERSONES ADMESES I DE MODIFICACIÓ DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ 

EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCES DE SELECCIÓ PER A LA 

COBERTURA FIXA DEL LLOC DE TREBALL CAP DE L’ASSESSORIA 

JURIDICA (CODI PROCÉS SELECTIU: 05_2022CAP_ASS_JURÍDICA) 
 

Atès que ha finalitzat el termini de presentació d’al·legacions o esmenes contra la Resolució de 

la Gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que aprova i fa pública la llista provisional 

de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria del procés de selecció per a la 

cobertura fixa del lloc de treball de Cap de l’Assessoria Jurídica, i no s’ha presentat cap al·legació 

o esmena. 

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  del lloc de treball de Cap de l’Assessoria Jurídica  

 

Atès que la senyora Pepita Cabiscol Pujol va presentar un escrit renunciant per causes personals 
justificades que l’impossibiliten continuar en el procés, es fa necessari la modificació de la 
constitució del Tribunal de Selecció  
 

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

de Serveis Socials de Barcelona, 

RESOLÇ: 

Primer.- Elevar a definitives la llista de persones candidates admeses i excloses en la 

convocatòria de selecció per a la cobertura fixa del lloc de treball de Cap de l’Assessoria Jurídica 

(Codi procés selectiu: 05_2022CAP_ASS_JURÍDICA) publicat en data 27 d’octubre de 2022. 

 

Segon.- Convocar a la persona aspirant admesa en el procés de selecció, d’acord a la setena base 

de la convocatòria, a la realització d’una prova pràctica el dia 23 de gener de 2022 a les 10.00 

hores en les oficines del carrer Bruc,90-92.  

 

Tercer.- Nomenar a na Jordina Viñas Boladeras com a membre del Tribunal de Selecció i 

modificar la constitució del Tribunal de Selecció en el sentit següent: 

 

TITULARS  

Laura Costa Quiñonero Presidenta 

Jordina Viñas Boladeras Secretaria 

Llorenç Bach Juncadella Vocal 
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