ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
TÈCNIC PER GESTIONAR EL PROGRAMA CATALUNYA EMPRÈN, QUE ES
DESENVOLUPA DINS L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS.

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
-

Sessió ordinària.
Data: 10 d’octubre de 2017
Hora d’inici: 10.00 hores del matí del dia de la data.
Lloc: Sala de Presidència de l’agència de desenvolupament del Ripollès

Assistents
President
Sr. Gerard Soler i Serra
Vocals
Sra. Lourdes Martinez
Sr. Joan Pere Sellarès
Sra. Neus Serrat
Sr. Xavier Juncà

Constitució del Tribunal Qualificador
Quan són les 10:00 hores es constitueix el Tribunal Qualificador als efectes de realitzar el
procés per a la contractació d’un tècnic/a per la gestió del programa Catalunya Emprèn,
que es desenvolupa dins l’agència de desenvolupament del Ripollès
Comprovada la documentació de l’expedient dels 2 aspirants, no han superat el procés
inicial aspirants la identificació dels dni’s dels quals és la següent.
40315491X
43628972L
D’acord amb les bases reguladores del procés de selecció correspon valorar els mèrits
al·legats i acreditats documentalment pels aspirants segons el barem que consta en les
bases reguladores, i no ha quedat acreditat per cap dels dos candidats una experiència
mínima de tres anys en tasques d’assessorament a les persones emprenedores o en
consultoria empresarial.

Per tot això, s’emet la següent,
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DISPOSICIÓ
El Tribunal resol:
Primer. Per aquest motiu aquest tribunal declara deserta la convocatòria del procediment
selectiu per a la contractació de personal tècnic per a l’assessorament i creació
d’empreses.
Segon. Publicar el resultat del procés al tauler d’anuncis i a la pàgina web de L’Agència
Tercer. Elevar aquesta resolució a l’òrgan competent de l’Agència als efectes oportuns.
I perquè així consti es signa aquesta acta que consta de dos pàgines enumerades de la
1 a la 2, pels membres del Tribunal Qualificador, en la data i en el lloc indicats en
l’encapçalament
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