
 

ANUNCI 
 
En data 2 de gener de 2018 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona anunci d’aprovació de les bases reguladores del procés de selecció  per a la 
contractació d’un Tècnic/a responsable del projecte de dinamització comarcal del 
projecte treball a les 7 comarques de l’Agència, així com també per a cobrir 
substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a 
l’Agència. 
  
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, és procedent aprovar la llista 
d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el tauler d'anuncis de l’Agència 
de Desenvolupament del Ripollès i a la pàgina web 
www.ripollesdesenvolupament.com. La resolució que aprovi la llista d’aspirants 
admesos i exclosos determinarà el lloc, la data i hora de constitució del Tribunal 
Qualificador i del començament del procés selectiu.  
 
ADMESOS 
DNI 
40994118E 
52623699k 
43629325G 
43633624W 
90002438B 
41080064V 
47172618D 
 
EXCLOSOS 
DNI 
 
Tots els candidats admesos passaran a la prova escrita per valorar els coneixements 
en l’àmbit de desenvolupament local 
 
TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
President:  
Gerard Soler i Serra  
 
Vocals:  
Sara Parejo i Anglada  
Antoni Roch Lòpez 
Helena López i Sola 
Mariona Rota i Cano 
  
LLOC, DIA i HORA prova escrita  
Lloc:  
 
Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Carrer Joan Miró, 2-4 
17500 Ripoll 
 
Dia: 02/02/18 
 
Hora: 10:00 hores 

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
c/ Joan Miró, 2 i 4  -  Pol. Ind. Els Pintors - 17500 Ripoll  -  tel. 972 70 44 99  -  fax 972 70 45 30 

consorci@ripollesdesenvolupament.com 
CIF P1700070D   Inscrit en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya  amb el número 9816200000 

mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com


 

 

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
c/ Joan Miró, 2 i 4  -  Pol. Ind. Els Pintors - 17500 Ripoll  -  tel. 972 70 44 99  -  fax 972 70 45 30 

consorci@ripollesdesenvolupament.com 
CIF P1700070D   Inscrit en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya  amb el número 9816200000 

mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com

