RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
53-2020
Atès que l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya té la necessitat de
contractar un tècnic coordinador per cobrir les necessitats de gestió
tècnica de l’Espai d’Innovació Rural i Pesquer de l’ARCA.
Atès que es van aprovar les bases reguladores del procés de selecció amb
data 25 de juny de 2020 i publicades a l’eTAULER d’ARCA i a la web
www.desenvolupamentrural.cat en la mateixa data.
Atès que el termini per presentar les sol·licituds va ser de 10 dies hàbils i
que aquest terminis va finalitzar el dia 9 de juliol de 2020.
Atès que s’ha examinat la documentació presentada i d’acord amb les
bases de la convocatòria.
I 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 12 de desembre de
2019 i per la Junta Directiva reunida en sessió ordinària el mateix dia a la
ciutat de Barcelona.

RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la relació provisional de persones admeses i excloses
per a participar en el procés selectiu, concedint un termini de 2 dies
naturals des de l’endemà de la seva publicació a la pàgina web de
l’Associació per a que s’hi puguin fer les al·legacions que es considerin
oportunes, segons allò establert en la convocatòria pública per aquest
procediment. Les al·legacions s’hauran de presentar a través de l’eTRAM
de l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tra
mites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=B42
Una vegada finalitzat el termini es procedirà a la publicació definitiva de
persones admeses i excloses:

Admeses

-

A. Espinar
XX.XXX.699 - D
B. Azcona
XX.XXX.328 - R
C. Espejo
XX.XXX.765 - N
E. Trepat
XX.XXX.298 - X
E. Exposito XX.XXX.319 - A
F. Gabaldà
XX.XXX.446 - P
J. Tort XX.XXX.357 – E
L. Olivas
XX.XXX.336 – B
M. Escamilla XX.XXX.065 – L
N. Morral
XX.XXX.140 – V
O. Maeso
XX.XXX.696 – R
P. Gonzalez XX.XXX.155 – N

Excloses
-

C. Sanchez
J. Elvira
A. Sanahuja

XX.XXX.412 - V
XX.XXX.721 - R
XX.XXX.762 – Y

SEGON.- Informar que des del tribunal seleccionador es contactarà amb
les persones admeses per concretar hora per a realitzar l’entrevista
prevista a les bases reguladores. Les entrevistes es duran a terme el dia
16 de juliol en horari de matí i de manera virtual.
TERCER.- En cas de ser necessari es facilitarà als candidats/es que ho
necessitin la possibilitat de realitzar una prova per avaluar que el nivell de
català sigui el mínim exigit. En qualsevol cas, la prova de català es
desenvoluparà un cop acabada la fase d’entrevistes.
QUART.- El tribunal seleccionador estarà format pels següents membres:
- President: Albert Puigvert, gerent d’ARCA.
- Vocal: Gemma Estany, coordinadora tècnica d’ARCA.
CINQUÈ.- Donar-ne compte a la Junta Directiva en la propera sessió
ordinària que es celebri.
Solsona, 13 de juliol de 2020

Vistiplau,

Roser Bombardó i Bagaria
Presidenta

Francesc Lluch i Majoral
Secretari

