Anunci convocatòria de provisió de 4 llocs de treball per d’urgència
La Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, te com a objectiu la gestió
de les seves forests, la creació de llocs de treball en l’àmbit rural i la utilització d’energies
renovables i sostenibles entre d’altres.
El conjunt de superfície forestal a gestionar es de l’ordre de 16.000 hectàrees i son
propietat dels ajuntaments que formen part de la Mancomunitat ( Bagà, Berga, Cercs,
Gisclareny, Gósol, La Pobla de Lillet i Saldes) i les propietats de la Generalitat de
Catalunya.
Degut a la posada en marxa del projecte de la central de consum de biomassa a Berga i la
gestió del subministrament de biomassa, es necessari la contractació temporal per
urgència per cobrir 4 llocs de treball d’acord amb les condicions de la RLT aprovades per
l’assemblea de la mancomunitat.
Les condicions del lloc de treball son les següents:
DADES BÀSIQUES DLT
Grup/s:
Localitat:
Centre de treball:
BIOMASSA.

D
BERGA - 0802200
SEU MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS BERGUEDANS PER A LA

Jornada:
Horari:
Observacions:
Àmbit funcional:

E - ESPECIAL
E - ESPECIAL
TORNS ROTATORIS
TERRITORI GESTIONAT PER LA MMBB

DADES RLT
Cos, escala, especialitat:
Formació :
Tipologia bàsica:
Sou base::
Complement grup:
Plus mensual torns:
I.

D1 – OFICIAL DE 1ª
CARNET DE CONDUIR B1
S - SINGULAR
15.898,54
1.414,08
278,05

Missió

Execució de les tasques relatives a la gestió forestal i de les infraestructures propietat o
gestionades per la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, seguint les
directrius del seu responsable funcional.

III.

Funcions

1. Responsable de mantenir els senders i àrees recreatives netes .
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2. Treballs de gestió (tala, poda, estassada, desembosc i classificació de la fusta)
en forests.
3. Treballs d’obra civil pel manteniment en infraestructures de biomassa, inclosa la
Neteja de les instal·lacions.
4. Col·locació de cartells informatius, senyalització, balles RTI, tanques i baranes.
5. Realitza tasques rutinàries de neteja de boscos amb l’eliminació de residus.
6. Utilització de maquinària per a la transformació de la fusta en productes com
fusta serrada, o biomassa.
7. S’encarrega del manteniment d’estructures forestals gestionades per la
mancomunitat.
8. Actuacions d’obra civil, en infraestructures propietat o gestionades per la MMBB
9. Treballs de millora d’habitats forestals.
10. Maneig de maquinaria forestal i vehicles fins a B1.
11. D’altres relacionades amb les activitats de la MMBB.
12. Es requereix una bon nivell d’organització i adaptabilitat..

Els interessats hauran de presentar un currículum a l’adreça del correu electrònic de la
mancomunitat (mancomunitatbiomassa@mmbbiomassa.cat), abans del dia 8 de febrer de
2019

El president,
Lluis Campmajò i Puig
Berga, 29 de gener de 2019
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