
ACTA PER LA SELECCIÓ DE LA TÈCNICA DE RESIDUS PER L ’AJUNTAMENT DE 
MONTMELÓ. 

 

Antecedents  

En data 27 de gener s’aproven les bases per a la contractació d’una Técnica de residus. 

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la selecció d’un/a tècnic/a A2 per a la gestió 
temporal de la implementació del nou sistema de recollida de residus municipal. 

Aquesta selecció es fa d’acord amb el que es preveu a la RESOLUCIÓ EMT/2545/2022, de 28 
de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions 
del programa Treball i Formació, destinat a la inserció de persones més grans de 45 anys, per 
a la gestió de projectes sostenibles en la recollida selectiva i/o d'autocompostatge (SOC TRFO 
– ARC). L’Ajuntament de Montmeló ha obtingut resolució positiva de la sol·licitud de subvenció 
presentada. 

La selecció es planteja entre les persones candidates que prèviament el Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha enviat com a candidates a l’Ajuntament de Montmeló. 

El pressupost de què es disposa és la totalitat de la subvenció rebuda del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a aquesta finalitat. 

Les persona seleccionada serà contractada per 12 mesos i es fixa un període de prova de 
quatre mesos. 

Informe  

Segons les bases aprovades per a la contractació d’una tècnica A2 per a la gestió temporal de 
la implementació del nou sistema de recollida de residus municipal, es convoca a les 4 
candidates en data 2 de febrer de 2023. 

 
 
Un cop analitzats els diferents aspectes a avaluar sobte la següent puntuació: 
 
 

NIF

Idenoïtat 

estudis previs

Formació 

complementaria

Idoneïtat 

experiència 

prèvia

sigularitats 

destacables

subtotal 

punts

33…28S 5 3 2 5* 15

35…98J 0

43…10T 0

33…28B 5 5** 2 3 15

no presentada

no presentada

 
 
 
*Molta experiència en estadístiques i programes informàtics (tipus excel). 
**Molta formació complementaria. 
 
 
 
 
 



NIF Disponibil itat Resolució

Treball  en 

equip Flexibil itat

subtotal 

punts

33…28S 5 5*** 5 3 18

35…98J 0

43…10T 0

33…28B 5 2 4 3 14

no presentada

no presentada

 
 
***Molta experiència en resolució d’incidències amb ciutadania. 
 
 
 
Per tot això, 

 

Es proposa 
 
La contractació de Montserrat Comes i Arderiu amb DNI 33872828S per 12 mesos, per a la 
gestió temporal de la implementació del nou sistema de recollida de residus municipal. 
 
 
 
 
 
 
Coordinador tècnic de brigada, serveis i obres 
Toni Fernandez Alonso 
 
 
 
 
 
 
 
Tècnica de medi ambient 
Roser Sunyol Obrador 
 
 
 
 
 
 
 
Enginyer municipal 
Albert Planas Auladell 
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