RESOLUCIÓ del CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA de 11 de novembre de 2022
per la qual es resol el procés per a la cobertura amb caràcter fix del lloc de treball d’Adjunt/a
a Gerència (Grup A1) (CODI PROCÉS SELECTIU: 03_2022AG)
Vista la Resolució del CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA 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
Adjunt/a a Gerència (CODI PROCÉS SELECTIU: 03_2022AG) (DOGC 28.07.2022);
Vist l’informe del Tribunal de Selecció de data 10 de novembre de 2022 mitjançant el qual es
proposa a la senyora Jordina Viñas Boladeras per a la formalització del corresponent contracte
de treball laboral fix;
Atenent a les competències de la gerència establertes en decret 113/2006, de constitució del
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
En virtut del règim jurídic del personal dels consorcis regulat en l’article 121 de la llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
En virtut del que disposa el VI Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Generalitat de
Catalunya referent a la provisió de llocs de treball de personal laboral
Resolc:
Primer. Resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de data 22 de juliol de 2022 per a la
cobertura fixa del lloc de treball d’Adjunt/a a Gerència (CODI PROCÉS SELECTIU: 03_2022AG)
Segon. Formalitzar la contractació amb caràcter laboral fix de la candidata Jordina Viñas
Boladeras al lloc de treball d’Adjunt/a a Gerència amb data d’efectes el dia de la seva
incorporació al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
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.

