
 
 
    

 

 

ANUNCI 

En data 18 de setembre de 2017 es va publicar al BOP anunci d’aprovació de les bases i la 
convocatòria del procés de selecció per a la contractació de personal tècnic per a 
l’assessorament i creació d’empreses per gestionar el programa Catalunya Emprèn, que es 
desenvolupa dins de l’Agència de desenvolupament del Ripollès. 

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, és procedent aprovar la llista d’aspirants 
admesos i exclosos i la valoració de mèrits, que es fa pública en el tauler d’anuncis de l’ 
Agència de desenvolupament i a la pàgina web www.ripollesdesenvolupament.com . La 
resolució que aprovi la llista d’aspirants admesos i exclosos determina el lloc, la data i hora de 
constitució del Tribunal Qualificador i del començament del procés.  

Queden exclosos per no quedar acreditat l’experiència mínima de tres anys en tasques 
d’assessorament a les persones emprenedores o en consultoria empresarial. 

EXCLOSOS 

DNI 
40315491X 

43628972L 

 

Vist que cap dels dos candidats no compleix amb els  requisit d’acreditar experiència mínima 
de tres anys en tasques d’assessorament a les persones emprenedores o en consultoria 
empresarial.   

TRIBUNAL QUALIFICADOR  

President 

Gerard Soler i Serra 

Vocals 

Xavier Juncà  

Joan Pere Sellarés  

Neus Serrat  

Lourdes Martinez  
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LLOC, DIA I HORA 

Lloc: 

Agència de desenvolupament del Ripollès 

Carrer Joan Miró, 2 – 4 

17500 Ripoll 

 

Dia: 10/10/17 

 

Hora:  10:00 hores 
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