RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
12-2019
Atès que l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya té la necessitat de
crear una borsa de treball per cobrir les necessitats de gestió tècnica del
projecte PECT Bcn Smart Rural, co-finançat pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, s’aproven les corresponents bases reguladores d’aquest
procés de selecció per a l’actuació ‘3.2.1. Rural equipa’t: la revitalització
tecnològica del món rural’, de l’operació 3.2. Rural equipa’t, aprovat en
Resolució de presidència 8-2019, en data 20 de febrer, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de registre
2019007445, de 04.03.2019.
Atès que l’actuació té previst la creació de dues places, s’obre el
procediment de contractació per cobrir la vacant de coordinació i
seguiment del disseny i construcció de prototips d’inversions
d’escorxadors modulars de baixa capacitat, basades en l’assaig que s’està
portant a terme al territori del Lluçanès; obradors agroalimentaris d’ús
compartit; i creació d’un espai innovador multi ús per a la transformació
de productes forestals.
Atès que el termini per presentar les sol·licituds va ser de 10 dies
naturals, aquestes bases reguladores es podran consultar a la pàgina web
de
l’Associació
d’Iniciatives
Rurals
de
Catalunya
(www.desenvolupamentural.cat) i al portal Feina Activa del Servei
d’Ocupació de Catalunya, i que es va ampliar el termini fins el 22 de
març, aprovat en Resolució de presidència 10-2019, en data 13 de març, i
que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb
número de registre 2019009412, de 15.03.2019
Atès que s’ha examinat la documentació presentada i d’acord amb les
bases de la convocatòria.
Atès que en data 26 de març es va publicar al perfil del contractant de
l’Associació la relació provisional de persones admeses i excloses.
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 admeses i excloses per
a participar en el procés selectiu, segons allò establert en la convocatòria
pública per aquest procediment:

-

Admeses
M.A. Piqué
C. Padullés
R. Melero
M. Palomas
I. Adell
A. Romero
J. Guzmán

XX.XXX.768
XX.XXX.317
XX.XXX.061
XX.XXX.913
XX.XXX.513
XX.XXX.124
XX.XXX.119

-C
-E
-X
-H
-T
-D
– Q – Pendent acreditar nivell C1 català

-

Excloses
R. Safont
F. Pérez
M. Vinagre
V. Palacios
M. Sala
A. Padullés

XX.XXX.932
XX.XXX.909
XX.XXX.924
XX.XXX.385
XX.XXX.365
XX.XXX.334

-Y
-R
-G
-A
–Y
-Q

SEGON.- Informar que les proves escrites i l’entrevista del procés selectiu
indicat a la base cinquena tindran lloc el dia 8 d’abril a les 15.30h a la seu
del Consorci de la vall del Ges, Orís i Bisaura (Carrer d'Enric Prat de la
Riba, 17) a Torelló. Els candidats que hagin de realitzar la prova de nivell
de català se’ls cita a les 9.00h el dilluns 8 d’abril a la seu del Consorci de
Normalització Lingüística d’Osona (C/ del Pla de Balenyà, 30-32, Vic).
TERCER.- El tribunal seleccionador estarà format pels següents membres:
- President: Albert Puigvert, gerent d’ARCA.
- Vocal: Gemma Estany, coordinadora tècnica d’ARCA.
- Vocal: Àngels Guiteras, gerent de l’Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura.
TERCER.- Donar-ne compte a la Junta Directiva en la propera sessió
ordinària que es celebri.
Solsona, 8 d’abril de 2019.
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