PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE
SECRETARIA DE GRAU MITJÀ, EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL
D’INTERINITAT, A JORNADA COMPLETA
El gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus, en data 30 d’abril de 2021
ha adoptat la següent resolució:

“En data 31 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 secretaria de grau mitjà, en
règim de contracte laboral d’interinitat, 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 secretaria de
grau mitjà, en règim de contracte laboral d’interinitat, a jornada completa:
ADMESOS/ES:
Núm. reg.
E288
E345
E408
E409
E420
EXCLOSES:
Núm. reg.
E415
E421

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, 24 de maig, a les 09:30 del matí.

Tercer.- El tribunal qualificador el composaran els següents membres:
President/a
Titular: Josep Montraveta Torrebadella, Secretari del Consorci.
Suplent: Anna Duocastella Larroya, tècnica dels serveis de recollida del
Consorci.
Vocals
Titular:

Esteve Albàs Caminal, Cap de Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions de l’Ajuntament de Manresa.
Suplent: Montserrat Anton Romeu, Secretària de l’Ajuntament de Sant Mateu
de Bages.

Titular:

Joaquim Moncunill Serra, Secretari de l’Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort.
Suplent: Joan Lluís Obiols Suari, Secretari de l’Ajuntament de Castellgalí.

Titular:

Sara Vidal Puig, vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Suplent: Carles Borràs Marin, vocal designat per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.

Secretari/ària
Titular: Xavier Bosch Gros, cap dels serveis tècnics del Consorci.
Suplent: Maria Alba Maench Ribalta, tècnica de gestió de residus del Consorci.

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.

