
 

Colònia Cal Pons C/ Sant Josep, s/n 
08692 Puig-reig 
 

 
D 27/22 
 
 

Jesús Calderer Palau,  com a president de  l’Associació pel Desenvolupament Rural de  la Catalunya Central, 
inscrita  a  la  Secció  1a  del  Registre  d’Associacions  de  la  Generalitat  amb  el  núm.  38.158  i  amb  NIF  núm. 
G64940091 
 
 
RELACIÓ DE FETS: 
 

1. En  data  20  de maig  de  2022,  es  publica  l’Ordre  ACC/115/2022,  de  17  de maig,  per  la  qual  es  fa 
pública  la convocatòria per a  la  selecció de grups d'acció  local, es dicten  les normes per a  la  seva 
presentació  i  els  criteris  de  selecció  d'estratègies  de  desenvolupament  local  per  a  l'aplicació  a 
Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Pla estratègic nacional de la política 
agrària  comunitària  (PEPAC)  2023‐2027,  i  s'aproven  les  bases  reguladores  dels  ajuts  per  a  la 
preparació de les estratègies de desenvolupament local. 

 
2. En data 3 de juny de 2022, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central presenta 

una sol∙licitud de selecció de grups d’acció local (GAL). PEPAC de Catalunya 2023‐2027. 
 
3. En data 27 de maig de 2022 es publica la RESOLUCIÓ ACC/1566/2022, de 20 de maig, per la qual es 

convoquen  els  ajuts  per  sufragar  les  despeses  per  a  la  preparació  de  les  estratègies  de 
desenvolupament  local dels  grups d'acció  local preseleccionats  en el marc del Pla estratègic de  la 
política agrària comunitària (PEPAC) 2023‐2027 (ref. BDNS 628771). 

 
4. En data 3 de juny de 2022, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central presenta 

una sol∙licitud de selecció de grups d’acció local (GAL). PEPAC de Catalunya 2023‐2027. 
 
5. En data 7 de juny de 2022, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central presenta 

una  sol∙licitud  d’ajut  per  sufragar  les  despeses  per  a  la  preparació  de  les  estratègies  de 
desenvolupament local dels GAL preseleccionats. PEPAC de Catalunya 2023‐2027. 

 
6. En data 15 de juny de 2022, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central aprova 

l’obertura  de  dos  processos  de  selecció  de  personal:  Un/a  tècnic/a  a  programa  Leader  a  temps 
complet  i  un/a  adminsitratiu/va  a  mitja  jornada  per  donar  suport  al  GAL  durant  el  redactat  de 
l’estratègia de desenvolupament local. Finalitzant el termini el dia 1 de juliol de 2022 a les 14:00h. 

 
 

Per la qual cosa ACORDO: 
 

Primer. Aprovar  la  llista d’aprovats  i  exclosos per  la plaça de mitja  jornada d’administratiu/va per 
l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: 
 

Nom/DNI Resultat Motiu 
L.M.G. .....415E Admesa  
M.C.S.......462R Admesa  
Y.A.L.......074W Exclosa Presentació fora de termini 
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Quedant  pendent  la  convocatòria  dels  aspirants  a  la  fase  2  (prova)  i  posteriorment  a  la  fase  3 

(entrevista)  

 
 

Segon.  Aprovar  la  llista  d’aprovats  i  exclosos  per  la  plaça  de  jornada  completa  per  tècnic/a  de 

l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: 

 

Nom/DNI Resultat Motiu 
L.M.P..........252-T Admesa  
M.C.S..........462-R Admesa  
M.F.C...........497-J Admesa  

  

I  es  convoquen  a  l’entrevista  el  proper  divendres  dia  8  de  juliol  a la seu de l’Associació pel 
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, ubicada a la Colònia Pons, de la plaça Sant Josep s/n, 
Edifici del Convent del municipi de Puig-reig. Repartit de la següent manera:  

 
o L.M.P..........252-T a les 10.00h 
o M.C.S..........462-R a les 10.30h 
o M.F.C...........497-J a les 11.00h 

 
Tercer. Es  concedeix  un  termini  de deu dies  naturals  per  a  esmenes  i  possibles  reclamacions.  Les 

al∙legacions presentades es resoldran en el termini dels 20 dies naturals següents a la finalització del 

termini  per  a  la  presentació.  Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagi  dictat  resolució,  les 

al∙legacions s’entendran desestimades. 

 
 

Quart. Ratificar el present decret a la propera Junta Directiva de l’Associació pel Desenvolupament 

Rural de la Catalunya Central. 

 
 
Puig‐reig, 4 de juliol del 2022. 
 
 
 
 
 
Jesús Calderer Palau            Patrocini Canal Burniol 
President              Secretària 
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