RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
22-2019
Vista la convocatòria de procés selectiu de l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya per a 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, 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.
Vist 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, i
les bases reguladores consultables 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 i en data 8 d’abril es va publicar la relació
definitiva de persones admeses i excloses.
Atès que el passat 8 d’abril es van realitzar les proves escrites i es va
constituir el comitè de selecció que va realitzar les entrevistes als candidats.
Atès que en data 10 d’abril es va publicar al perfil del contractant de
l’Associació la relació provisional dels resultats del procés de selecció i que ha

finalitzat el termini previst per a efectuar al·legacions sense que se’n hagi
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 dels resultats del procés de selecció:
-

M.A. Piqué
R. Melero

XX.XXX.768 – C:
XX.XXX.061 – X:

43,6 punts
30,3 punts

Els següents candidats queden eliminats de la borsa de treball per no
arribar al mínim de puntuació de 30 punts sol·licitada a les bases
reguladores:
-

M. Palomas
A. Romero
C. Padullés

XX.XXX.913 – H: 28,2 punts
XX.XXX.124 – D: 19,3 punts
XX.XXX.317 – E: 14,2 punts

Els següents candidats no s’han presentat a les proves escrites ni a
l’entrevista i no s’han avaluat, per tant, queden fora del procés de
selecció:
-

J. Guzmán
I. Adell

XX.XXX.119 – Q
XX.XXX.513 - T

SEGON.- Donar-ne compte a la Junta Directiva en la propera sessió ordinària
que es celebri.
Solsona, 23 d’abril de 2019.
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