
 
 
 
 

ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A 
TÈCNIC/A RESPONSABLE DEL PROJECTE DE DINAMITZACIÓ COMARCAL DEL 

PROJECTE TREBALL A LES 7 COMARQUES 
 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Lloc:  
Agència de Desenvolupament del Ripollès  
Carrer Joan Miró, 2-4  
17500 Ripoll  
Dia: 16/02/18  
Hora: 11:00 hores  
 
 
ASSISTENTS 
 
President:  
Gerard Soler i Serra  
 
Vocals:  
Sara Parejo i Anglada  
Antoni Roch Lòpez  
Helena López i Solà  
Mariona Rota i Cano 

 

Constitució del Tribunal Qualificador  

Quan són les 11:00 hores es constitueix el Tribunal Qualificador als efectes de realitzar 
el procés per a la contractació d’un tècnic/a responsable del projecte de dinamització 
comarcal del projecte treball a les 7 comarques que es desenvolupa dins l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès  
 
D’acord amb les bases reguladores del procés de selecció i un cop valorats els mèrits 
al·legats i acreditats documentalment pels aspirants segons el barem que consta en 
les bases reguladores, i un cop realitzada la prova escrita i valorada tal i com 
s’estipula en les bases , es procedeix a realitzar l’entrevista personal als 3 aspirants 
que han obtingut la puntuació més alta. 

Comprovada la documentació de l’expedient els 3 aspirants que realitzaran l’entrevista 
personal és la següent 
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ENTREVSITA 
 

 

 
 

 
DISPOSICIÓ 

El Tribunal resol: 

 

Primer. Vist que un cop efectuada les entrevistes personals, per unanimitat dels 
Tribunal Qualificador no hi ha cap dels 3 aspirants que hagi superat aquest fase 
satisfactòriament i reuneixi els requisits per poder ser assignat al lloc de treball descrit. 
El tribunal  declara deserta la convocatòria del procediment selectiu per a la 
contractació de personal tècnic/a responsable del projecte de dinamització comarcal 
del projecte treball a les 7 comarques 

 

Segon. Publicar el resultat del procés al tauler d’anuncis i a la pàgina web de 
L’Agència i obrir un nou procés de selecció per a la contractació de personal tècnic/a 
responsable del projecte de dinamització comarcal del projecte treball a les 7 
comarques 

 

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 

 
 

DNI 
43629325G 
43633624W 
47172618D 
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