RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
6-2018
Carles Luz Muñoz, President de l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya,
Vista la convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs per a la
creació d’una borsa de treball per tal de gestionar el projecte BCN Smart
Rural per cobrir les necessitats de gestió tècnica, publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona amb número de registre
062017000259, de 07.08.2017.
Atès que el període de presentació de sol·licituds de participació finalitzà
el passat 28 d’agost de 2017 a les 14.00 hores, tal i com s’establia a la
convocatòria.
Atès que s’ha examinat la documentació presentada i d’acord amb la
base cinquena de les bases de la convocatòria.
Atès que en data 18 de setembre es va publicar al tauler d’anuncis
municipal i a la web de l’Associació la relació provisional de persones
admeses i excloses i que ha finalitzat el termini previst per a efectuar
al·legacions i no havent-se presentat cap al respecte.
Atès que el passat 17 d’octubre de 2017 es van realitzar les proves
escrites que corresponen al procés de selecció per a la creació d’una
borsa de treball dins del projecte BCN Smart Rural.
Atès que el passat 30 d’octubre de 2017 es va publicar a la web de
l’Associació la relació provisional de les persones que han superat la
primera prova de la fase de selecció i que ha finalitzat el termini previst
per a efectuar al·legacions.
Atès que els dies 9 i 13 de novembre de 2017 es va realitzar el comitè
de selecció on es van realitzar les entrevistes als candidats seleccionats,
així com havent valorat els mèrits d’aquests candidats segons els
barems que consten a les bases reguladores.
Atès que el dia 25 d’abril de 2018 s’ha emès la resolució definitiva del
projecte BCN Smart Rural, co-finançat pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, d’acord amb l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, que
defineix les bases reguladores per la selecció de projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT).
Atès que ha finalitzat el termini previst per a efectuar al·legacions i no
havent-se presentat cap al respecte.
Vistes les competències que m’han estat atorgades segons els Estatuts

vigents i dels acords adoptats per l’Assemblea General de l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya, reunida en data 11 de gener de 2017 i
per la Junta Directiva reunida en sessió ordinària el mateix dia a la
ciutat de Barcelona.

RESOLC:
PRIMER. Aprovar la relació definitiva de persones prioritzades per
formar part a la borsa de treball per tal de gestionar el projecte PECT
BCN Smart Rural, segons la puntuació definitiva que estableix la 5a base
de la convocatòria pública per aquest procediment:

Perfil 1: Coordinador/a espai test (correspon al número d’operació 1.1
actuació 1.1.1 de la memòria de sol·licitud del projecte)

38145053J
47846317S
33958553L
46355831K
47866139B
46454917T
78099095L
77904200A
47888993A
24388628A

52,10
48,83
44,10
42,17
39,76
39,10
37,00
36,93
31,63
28,02

Perfil 2: Tècnic acompanyament i emprenedoria en explotacions
agrosilvopastorals (correspon al número d’operació 1.1 actuació 1.1.2
de la memòria de sol·licitud del projecte)

38145053J
47846317S
33958553L
46355831K
47866139B
47888993A
24388628A

52,10
48,83
44,10
42,17
39,76
31,63
28,02

Perfil 3: Coordinador programa serveis tecnològics per empreses
agrosilvopastorals (correspon a l’operació 1.2 l’actuació 1.2.1 de la
memòria de sol·licitud del projecte)
38145053J
52195478Z
24388628A

50,40
35,60
29,63

Perfil 4: Tècnic/a en agricultura social (correspon a l’operació 1.2
l’actuació 1.2.2 de la memòria de sol·licitud del projecte)

47846317S
47911222Z
33958553L
78099095L
47888993A
47172618D

47,33
45,80
43,35
36,25
31,88
28,20

Perfil 5: Tècnic/a dinamitzador/a espai coworking (correspon a l’operació
1.2 l’actuació 1.2.3 de la memòria de sol·licitud del projecte)

41000674T
78099095L

43,48
36,00

Perfil 6: Coordinador/a programa rural equipa’t (correspon a l’operació
3.2 de la memòria de sol·licitud del projecte, concretament al perfil
‘Coordinació del disseny i construcció de prototips d’inversions
escorxadors petita capacitat, obradors agroalimentaris i/o forestals)

38145053J
77745365Y

53,00
25,35

Perfil 7: Tècnic/a suport associacionisme i clústers agroalimentaris
(correspon a l’operació 4.1 actuació 4.1.1 de la memòria de sol·licitud
del projecte)

38145053J
47846317S
33958553L
78099095L

49,85
47,08
43,60
34,00

Perfil 8: Tècnic/a en innovació social i educativa rural (correspon a
l’operació 4.2 de la memòria de sol·licitud del projecte)

38145053J
47911222Z
41000674T
33958553L
46454917T
78099095L
47704315S

52,45
46,55
42,68
41,35
40,05
38,80
17,80

SEGON. Informar als interessats que segons el pressupost
definitivament aprovat pel projecte BCN Smart Rural l’entitat està en
disposició de contractar només els llocs de treball subjectes a les
operacions i actuacions finalment aprovades que es llisten a continuació:
Operació 1.1 (perfil 1)
Operació 1.2 (perfil 3, 4 i 5)
Operació 3.2 (perfil 6)

TERCER. A causa de l’errada detectada en la durada de la contractació
del ‘perfil 6- Coordinador/a programa rural equipa’t’ (actuació 3.2), que
serà d’un any enlloc de tres, tal i com consta en la memòria aprovada
definitivament en data 25 d’abril de 2018, es deixa sense efecte el
procés de selecció resolt per a aquesta plaça i s’informa que se’n
convocarà un de nou per a cobrir-la.

QUART. Donar compte de la present resolució en la següent Junta
Ordinària que es celebri i posterior Assemblea General, per tal que es
ratifiqui la seva adjudicació.

Solsona, 14 de maig de 2018.
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