
 

ACORD DE PRESIDÈNCIA DE RESOLUCIÓ DE LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I 
EXCLOSOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL 

D’UN/A TÈCNIC/A DE DESENVOLUPAMENT RURAL ADSCRIT A ADRINOC 
 
 

Olot, 7 de juliol de 2020 
 
 
 

En data 2 de juliol de 2020, el president d’ADRINOC va dictar l’Acord pel qual es va aprovar 
provisionalment la relació de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria que de 
permetre la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a de desenvolupament rural adscrit a 
ADRINOC i constituir, i alhora, proveir una borsa de treball per aquesta categoria, mitjançant 
concurs-oposició. 

 

Atès que el dia 6 de juliol de 2020 ha finalitzat el termini concedit a les persones aspirants per a 
esmenar errors o presentar possibles reclamacions, i una vegada valorada la documentació 
aportada. 

 

El President, 

 

ACORDA RESOLDRE:  

1. Declarar aprovada definitivament  la relació d’aspirants admesos i exclosos que han de 
permetre la realitzar el procés selectiu esmentat. 

ADMESOS  

DNI 

291***07M 

471***15J 

466***89R 
* El número d'identificació correspon als primers, darrers números i lletra del NIF 

 
EXCLOSOS 

DNI 

404***35N 

403***26A 

399***13T 

415***25B 

734***80X 
* El número d'identificació correspon als primers, darrers números i lletra del NIF 
 

 

 



 

2. Aprovar que queden excloses de la realització de la prova de llengua catalana i castellana les 
persones aspirants admeses següents: 

DNI 

291***07M 

471***15J 

466***89R 
* El número d'identificació correspon als primers, darrers números i lletra del NIF 

 
 

 

3. Confirmar la designació dels membres del Tribunal i la convocatòria de realització de proves als 
aspirants admesos d’acord amb el que es preveu en els punts 3, 4 i 5 de l’Acord de presidència de 
2 de juliol de 2020 pel qual s’aprova la relació provisional d’admesos i exclosos, el nomenament 
del Tribunal qualificador i el calendari de proves. 

 

 
4. Publicar aquest acord de Presidència al tauló d’anuncis i al web de l’entitat www.adrinoc.cat, 
d’acord amb el que estableixen les bases, i comunicar-ho a les persones interessades. 
 

 

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

http://www.adrinoc.cat/
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