
 

ACORD DE PRESIDÈNCIA PER LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN TÈCNIC/A ADSCRIT A 

ADRINOC , I LA CREACIÓ DE LA CORRESPONENT BORSA DE TREBALL 
 
 
        Olot, en la data de signatura electrònica  
 
 
En motiu de l’acord de Junta Directiva d’ADRINOC de 17 de gener de 2020 mitjançant el qual es 
va habilitar al President de l’entitat ADRINOC, Santi Reixach Garriga, per la realització de les 
gestions i signatura de qualsevol document en relació al procés de selecció per la contractació 
d’un tècnic/a de desenvolupament rural. 
 
Atès que és el moment idoni per a incorporar una persona a l’entitat i que degut a la càrrega de 
feina no es pot allargar més l’obertura de la convocatòria de selecció i posterior contractació. 
 

 El President, 

ACORDA 

 
1. Aprovar les “Bases específiques que han de regir el procediment de selecció per a la 

contractació laboral temporal, d’un/a tècnic/a de desenvolupament rural adscrit a l’Associació 
per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC), 
assimilada al subgrup A2 del personal laboral de l’entitat, i la creació de la corresponent borsa 
de treball”. 
 

2. Aprovar convocar el procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’un tècnic/a 
adscrit a ADRINOC, d’acord amb les bases esmentades a través del seu anunci a la pàgina 
web de l’entitat www.adrinoc.cat (a l’apartat Processos Selectius).  
 

3. Realitzar la publicitat d’aquesta convocatòria a la premsa comarcal de la Garrotxa i de l’Alt 
Empordà. 
 

4. Convalidar aquest acord en la propera sessió de la Junta Directiva de l’Associació per al 
Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC). 
 

5. Facultar al President per la signatura de qualsevol document relacionat amb aquesta 
convocatòria 

 
 

 
Així ho mana i signa      Certifico 
El President       El Secretari, 
 
 
 
 
Santi Reixach Garriga      Jordi Vilarrasa Vilanova 
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