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RESOLUCIÓ DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL COMITÈ PROVISIÓ DEL CONSORCI 
DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA  (CONVOCATÒRIA PUBLICADA AL DOGC 8557 DE 
3.12.2021) 

 

1.- D’acord amb allò que disposa el Decret 113/2006, de 25 d'abril, mitjançant el qual 
es va constituir el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 
 
2.- D’acord amb el DECRET 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i 
gestió delegada en la Xarxa de Serveis  Socials d'Atenció Pública. 
 
3.- D’acord  amb l’article 18 del Decret 69/2020, de 14 de juliol on s’estableix que el 
Comitè de Provisió de Serveis Socials és l'òrgan col·legiat que s'encarrega de 
l'avaluació, del debat i de l'acord proposta sobre els aspectes relacionats amb la 
provisió dels serveis socials mitjançant el concert social o la gestió delegada 
 
4.- D’acord amb la resolució sobre convocatòria per a la provisió de serveis socials de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en els àmbits de la infància i l’adolescència , 
en règim de concert social i gestió delegada, i per a l’adaptació al règim jurídic del 
concert social i de la gestió delegada publicada al DOGC. Núm. 8557  de 3.12.2021. 
 
 
RESOLC: 
 
1.- Nomenar els següents membres del comitè de provisió del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona (CSSBcn) per a la convocatòria per a la provisió de serveis socials 
de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en els àmbits de la infància i 
l’adolescència en règim de concert social i per a l’adaptació al règim jurídic del concert 
social i de la gestió delegada (DOGC Núm. 8557 - 3.12.2021) 
 
  

1) Presidència: Àngels Canals i Vilà, Gerenta del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona 
 

 
2) Vocalies: 

 
a) El senyor Llorenç Bach i Juncadella cap del Servei d'Administració, Recursos 

Humans i Gestió Econòmica del CSSBcn. 
 

b) La  senyora Irene Casas Serra, tècnica del servei d’infància del CSSBcn. 
 

c) El senyor Brahim El Brini Ouhami , tècnic de Joves del CSSbcn.  
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d) La senyora Raquel Font Lara  jurista del CSSBcn. 
 

e) La senyora Gemma Pérez Berenguer persona designada pel Departament 
d'adscripció del Consorci i en representació d'aquest. 

 
f) La senyora Anna Grañana Sancho, persona designada per l’Ajuntament de 

Barcelona i en representació d’aquest. 
 

 
g) Secretaria:  

 
a) La senyora Maria Jesus Alcaraz Rodriguez tècnica del Servei 

d'Administració i Serveis Generals del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona que actua com a secretària. 

 

 

 

Violant Cervera i Gòdia 

Presidenta del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
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