ANUNCI
El gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus, en data 12 de novembre de
2019, ha adoptat la següent resolució:
“Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds que estableixen les Bases
de la convocatòria de les proves selectives per a la provisió d’una plaça tècnic auxiliar
de gestió de residus, en règim de contracte laboral fix, a jornada completa.
Examinada la documentació presentada per les persones interessades i d’acord amb el
què es disposa a les respectives bases de la convocatòria.

RESOLC:
Primer.- Aprovar provisionalment la relació d'aspirants admesos i exclosos d'acord amb
els requisits exigits a les bases de la convocatòria d’una plaça tècnic de gestió de residus,
en règim de contracte laboral fix, a jornada completa:
ADMESOS:
Núm. registre
1757
1768
1774
1797
1827
1831
1832
1858
1871
1906

EXCLOSOS
Núm. registre

Motiu

1743

No presentació de la sol·licitud d'inscripció

1839

No presentació de la documentació acreditativa de la nacionalitat
(base 4) i de la sol·licitud d'inscripció

Segon.- Concedir a les persones excloses un termini de deu dies hàbils per a esmenes
i possibles reclamacions.

Tercer.- Convocar els aspirants admesos per a l'inici del procés de selecció a la Masia
de Can Font, a la Carretera de Santpedor, 175 de Manresa, el divendres, 29 de
novembre, a les 9:30 del matí.

Quart.- El tribunal qualificador el composaran els següents membres:
President/a
Titular: Josep Soler Moreno, aparellador de l’Ajuntament de Balsareny
Suplent: Verònica Huguet Puig, tècnica de medi ambient de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Vocals
Titular: Xavier Bosch Gros, cap dels serveis tècnics del Consorci
Suplent: Anna Duocastella Larroya, tècnica dels serveis de recollida del
Consorci
Titular:

M. Alba Maench Ribalta, tècnica de gestió de residus del
Consorci
Suplent: Maria Díaz Pàmies, cap dels serveis administratius del Consorci

Titular :

Verònica Serra Pascual, Vocal designada per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya
Suplent: Rosa M. Castillo Martínez, Vocal designada per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya

Secretari
Titular:

Josep Alfons Montraveta Torrebadella, secretari interventor
del Consorci
Suplent: Joana Almansa Rodríguez, tècnica de l’Ajuntament de
Balsareny

Cinquè.- Els aspirants poden formular recusació contra les persones components del
Tribunal qualificador quan concorrin les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Sisè.- Disposar la publicació de la present resolució al tauler d’anuncis i al web del
Consorci i concedir un termini de 10 dies des del dia de la publicació per tal que els
interessats puguin presentar les reclamacions que considerin adients.

Setè.- Transcorregut el termini de deu dies sense que es formuli cap al·legació, aquesta
resolució esdevindrà definitiva.”

El gerent

Ricard Jorba Garcia
Manresa, 12 de novembre de 2019

