1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7367 - 11.5.2017
CVE-DOGC-B-17123104-2017

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
OTROS ORGANISMOS
CONSORCIO DE POLÍTICAS AMBIENTALES DE LES TERRES DE L’EBRE
ANUNCIO sobre aprobación de unas bases reguladoras de funcionamiento y de pruebas selectivas de
bolsas de trabajo.
Es fa públic que la Junta general del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, en la sessió de
data 23 de febrer de 2017, ha aprovat inicialment les bases Generals de funcionament de borses de treball i
les següents bases específiques per a la formació de borses de treball i convocar les proves selectives
corresponents:
Aquestes bases es publiquen íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona:
BASES DE FUNCIONAMENT: BOPT núm. 83, de data 2 de maig de 2017
TECNIC DE L'AREA D'ENERGIA. BOPT núm. 82, de data 28 d'abril de 2017.
TECNIC DE SANEJAMENT. BOPT núm. 82, de data 28 d'abril de 2017
OPERARI DE L'AREA DE RESIDUS. BOPT núm. 83, de data 2 de maig de 2017.
OPERARI DE L'AREA DE SALUBRITAT. BOPT núm. 83, de data 2 de maig de 2017
Aquestes bases se sotmeten a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant la inserció d'un anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència de l'anunci anterior
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni
al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'acord exprés, de conformitat amb
l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. La publicació en el DOGC estableix el
termini per presentar les sol·licituds de participació en els processos de selecció

Amposta, 3 de maig de 2017

Francesc Gas Ferré
President
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