
   

 

 

 

 
 
 
Lloc de Treball: Tècnic/a de residus. 

 

Règim dedicació: Jornada complerta de 35 hores/setmana. 

 

Retribució bruta: 2.202,1 € bruts / mes x 14 pagues. 
 

Vinculació: Contracte temporal de 12 mesos. Incorporació febrer 2023. 

 

Descripció i funcions:  

En el marc de la implantació d’un model de recollida de residus d’alta eficiència es sol·licita la 
incorporació d’ 1 persona dins l’Àrea de Territori i Medi Ambient de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès (secció d’Espai Públic i Sostenibilitat) durant un període de 12 mesos per tal de dur a terme les 
següents tasques necessàries en el procés d’implantació del nou model: 

Servei implantat: 

- Informació i sensibilització sobre la recollida selectiva de residus a la ciutadania. 

- Accions de seguiment de la participació ciutadana en el servei de recollida de residus. 

- Anàlisi i gestió de les dades generades pel servei de recollida.  

- Accions de seguiment del contracte del servei de recollida de residus.  

- Informació i seguiment de la participació dels establiments comercials en la recollida de 

residus. 

- Seguiment, control i distribució del material necessari pel servei de recollida domèstic i 

comercial. 

- Col·laboració en les campanyes de comunicació promogudes pel departament de residus i 

medi ambient. 

 

Servei per implantar: 

- Informació i sensibilització sobre la recollida selectiva de residus a la ciutadania. 

- Accions de seguiment i preparació de la participació ciutadana en el servei de recollida de 

residus. 

- Anàlisi i gestió de les dades generades pel servei de recollida.  

- Accions de seguiment del contracte del servei de recollida de residus.  

- Informació, seguiment i dimensionament de la participació dels establiments comercials en la 

recollida de residus. 

- Avaluació dels espais i recursos necessaris per a la implantació del nou servei de recollida 

(edificis plurifamiliars, contenidors, etc). 

- Seguiment, control i distribució del material necessari pel servei de recollida domèstic i 

comercial. 

- Participació i organització en les sessions informatives del nou servei a implantar. 

- Col·laboració en les campanyes de comunicació promogudes pel departament de residus i 

medi ambient. 

- Col·laboració en la redacció de la nova ordenança fiscal de recollida de residus. 

- Col·laboració en la contractació del nou servei de recollida de tèxtil. 

 

 



   

 

 

 

 

 

- Col·laboració en la redacció de plecs de prescripcions tècniques del servei de recollida de 

residus. 

 

Les tasques es concretaran en: 

- visites a establiments i ciutadania,  

- seguiment de l’empresa de recollida,  

- coordinació sessions informatives,  

- anàlisi i gestió bases de dades,  

- inspeccions i incidències,  

- col·laboració amb campanyes de comunicació,  

- gestió administrativa del contracte de recollida  

- col·laboració en la cerca i gestió dei subvencions 

- redacció de plecs tècnics per a contractacions en la matèria  

- elaborar estudis tècnics per a la implantació dels nous models  

- elaborar estudis tècnics per a la implantació de la taxa de pagament per generació i redacció 

d'ordenança fiscal 

 

Condicions per a prendre part en la convocatòria:  

 

• Titulació:  estudis universitaris de Graduada universitària en disciplines científiques 
(ciències ambientals, biologia, química, geografia, geologia, Enginyeria química, etc.). 

• Major de 45 anys 

• Nivell C1 de català . En cas de no tenir-ho és passarà prova del nivell. 

• Coneixements en matèria de residus. 
 
 

 

 

  


