PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE GRAU
MITJÀ, EDUCADOR AMBIENTAL, EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL FIX, A
JORNADA COMPLETA
El gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus, en data 19 d’abril de 2021
ha adoptat la següent resolució:
“En data 22 de març de 2021 es va exposar al públic la llista d’admesos i exclosos a les
proves selectives per a la provisió d’una plaça de tècnic de grau mitjà, educador
ambiental, en règim de contracte laboral fix, a jornada completa.
S’ha donat un termini de 10 dies hàbils als interessats per fer esmenes i reclamacions,
si ho creien convenient.
Per tot això
RESOLC:
Primer.- Aprovar definitivament la relació d'aspirants admesos i exclosos d'acord amb
els requisits exigits a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic de grau mitjà,
educador ambiental, en règim de contracte laboral fix, a jornada completa:
ADMESOS:
Núm. reg.

Núm. reg.

E268

E374

E285

E375

E287

E389

E308

E406

E317

E407

E320

E419

E362
EXCLOSOS
Núm. reg.
E422

Motiu
Presentació fora de termini

Segon.- Convocar els aspirants admesos per a l'inici del procés de selecció a les
instal·lacions del Consorci, a la carretera del Pont de Vilomara, Km 2,6 de Manresa, el
dilluns, 3 de maig, a les 09:30 del matí.
Tercer.- El tribunal qualificador el composaran els següents membres:
President/a

Vocals

Titular: Xavier Bosch Gros, cap dels serveis tècnics del Consorci.
Suplent: Josep Montraveta Torrebadela, secretari del Consorci.
Titular:

Anna Duocastella Larroya, tècnica dels serveis de recollida del
Consorci.
Suplent: Verònica Huguet Puig, tècnica de medi ambient de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Titular:

Anna Peig Rebordosa, educadora ambiental del Camps
d’Aprenentatge del Bages
Suplent: Josep Soler Moreno, aparellador de l’Ajuntament de
Balsareny.
Titular :

Jordi Calaf Garcia, vocal designada per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Suplent: Marta Romo Casasola, vocal designada per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Secretari/a
Titular:

Maria Alba Maench Ribalta, tècnica de gestió de residus del
Consorci.
Suplent: Joana Almansa Rodríguez, directora dels serveis educatius de
l’Ajuntament de Balsareny.

Quart.- 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.
Cinquè.- Disposar la publicació de la present resolució al tauler d’anuncis i al web del
Consorci.

