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ANUNCI  
          
del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, sobre l’aprovació definitiva de la llista d’admesos i 
exclosos de les convocatòria per a la selecció i provisió d’una plaça de Cap d’Energia i Enginyeria, personal 
laboral temporal pel Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental.  
  

Es fa públic el Decret de Presidència 2021PRES000390, del 3 de desembre, pel qual es disposa: 
 
1. Aprovar el llistat d’admesos i exclosos definitiu del procés de selecció i provisió d’un/a plaça de Cap d’Energia 
i Enginyeria, personal laboral temporal del CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL, 
pel procediment de concurs, als aspirants que continuació es relacionen: 
 

Plaça de Cap d’Energia i Enginyeria, 

Sou brut anual: 45.535,16 EUR 

 
Funcions: 

 
 Responsable dels projectes energètics del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental. 

 Responsable del departament d’enginyeria de l’àrea de Tractament. 
 Reportar i donar suport tècnic a la directora de d’àrea de Tractament.  
 Responsable de la gestió de compra i venda d’energia en tots els àmbits que apliqui. Seguiment de tots els 

contractes relacionats en aquest àmbit. 
 Responsable de la realització i seguiment dels impostos especials, amb l’assessorament de la fiscalitat 

externa contractada. 
 Desenvolupar i fer el seguiment d’estudis, nous projectes, i tota la documentació tècnica que sigui 

necessària. 
 Elaboració de la documentació tècnica i control de les justificacions aportades relacionades amb les 

subvencions. 
 Estudiar les bases de convocatòries de subvencions per veure si hi pot ser d’interès per l’àrea de tractament. 

Si és així ajudar o elaborar la documentació tècnica necessària per a presentar-la. 
 Elaboració d’estudis tècnics considerant: 

o Anàlisis de viabilitat tècnica-econòmica 

o Elaboració de plànols 
o Elaboració pressupostos 
o Elaboració de memòria 

 Donar suport en l’elaboració dels PPT de les licitacions de l’Àrea de Tractament. Realitzant   
o Estudi de mercat. 
o Recull i anàlisis de dades del que es vol fer.  

o Elaboració del Plec de prescripcions tècniques (memòria i annexes, plànols, 
amidaments ...) 
 

 Portar personal al seu càrrec, en concret el/s tècnic/s que corresponguin i gestionar la seva feina. 
 Ajudar en l’elaboració de nous projectes (informes, memòries, pressupost) 
 Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures establertes per el consorci i acomplir 

la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de 

secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació 
laboral/funcionarial amb el consorci. 

 Seguiment del compliment de tots els contractes de tractament de Residus i tota la documentació relativa 
al RD 553/2020 de trasllat de residus pel que fa a l’Àrea de Tractament. 

 Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la 
normativa vigent en matèria de  prevenció de riscos laborals. 

 I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
 

ADMESOS 
 

CODIFICACIÓ 
Exempció 

Català 

1918Q SI 

3928Y SI 

0676W SI 



 

2. 

 

 
 

EXCLOSOS 
 

CODIFICACIÓ Motiu de l'exclusió  
Exempció 

Català 

2965Q 

Punt 3 de les Bases de la convocatòria: Falta f) 
acreditar experiència, h) Fotocòpia del carnet de 

conduir SI 

9276S 
Punt 3 de les Bases de la convocatòria: Falta f) 

acreditar experiència SI 

 
 
 

La identificació del personal admès i exclòs es fa de conformitat amb les quatre darreres xifres del document 

d’identificació presentat. 
 
Segon.- Nomenar el Tribunal qualificador següent: 
 

President. Titular: Maria Caldentey Santiago 
Suplent: Ariadna Gaspà Parellada 

Vocal. Titular: Vanessa Abad Cuñado 
Suplent: Germán Garcia Pons 
Vocal i Secretària. Titular: Sílvia Capdevila Espona 
Suplent: Núria Cases Oliva 

 
Tercer.- Quant a data de constitució del tribunal serà: 

El  proper dia 10 de desembre de 2021 a les dependències del Consorci per a la Gestió de Residus del 

Vallès Oriental, a les 08.30 hores. 
 

Quart.- Fer públic el calendari de les fases del concurs següent: 
 

Entrevista 
 

CODIFICACIÓ Entrevista 

1918Q 08:30 

3928Y 9:30 

0676W 10:00 

 
Les entrevistes es realitzaran per mitjans telemàtics. 

 
Cinquè.- Publicar aquesta resolució en el E-tauler del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. 
 
Albert Camps i Giró 
President 
 
 


