
 

ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL 
TEMPORAL D’UN TÈCNIC/A ADSCRIT A ADRINOC 

 
 
Lloc: Àrea d’ocupació Mas les Mates, C. Mestre de Falla, 47. 17800 Olot 
Data: 9 de juliol de 2020 a les 9.30h 

 
REUNITS, els membres cridats del Tribunal Qualificador per el procés de selecció per a la 

contractació laboral temporal d’un tècnic/a adscrit a ADRINOC, aquest queda constituït de la 

manera següent: 

President: Sr. Jordi Terrades 

Vocals:   Sra. Esther Ferrer 

Sra. Muntsa Gisbert 

Sra. Mariona Mañà 

Secretària:  Sra. Sílvia Vidal 

 
Els quals exposen,  
 
ANTECEDENTS: 

 
En motiu de l’acord de Junta Directiva d’ADRINOC de 17 de gener de 2020 mitjançant el 
qual es van 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”. 
 
Atès que en data 26 de febrer de 2020 es va convocar el procés de selecció per la 
contractació laboral temporal d’un tècnic/a adscrit a ADRINOC.  
 
Atès que en data 23 de juny de 2020, un cop finalitzat de l’Estat d’Alarma per la COVID-19, 
va finalitzar el termini de presentació d’instàncies per a la participació en aquest procés de 
selecció. 

 
En data 2 de juliol es va publicar el llistat de persones excloses i admeses, es va designar 
el Tribunal Qualificador i es van emplaçar les persones admeses per la realització de les 
proves previstes d’acord amb les bases reguladores d’aquest procés de selecció.  
 
En data 7 de juliol es va publicar el llistat definitiu de persones excloses i admeses, i es va 
confirmar la designació del Tribunal Qualificador i la convocatòria de realització de les 
proves. 
 
Les persones convocades i emplaçades a les 9.30h del dia 9 de juliol de 2020 al Mas les 
Mates d’Olot foren: 

DNI 

291***07M 

471***15J 

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

 



 

El president obre el procés selectiu, 

1. A les 9.30h s’obre el procés selectiu a Mas les Mates. 

 

2. La puntuació dels mèrits de les persones candidates és el següent: 

DNI 
EXPERIÈNCIA 

PROFESSIONAL 
(màxim 4) 

FORMACIÓ    
(màxim 4) 

IDIOMES   
(màxim 1) 

ATIC 
(màxim 1) 

TOTAL 

291***07M 3,18 1 0 0,6 4,78 

471***15J 0 0 0,3 1 1,3 

466***89R 0 0 0 0 0 

 

3. Es verifica que es presenten i assisteixen les següents persones: 

DNI 

291***07M 

466***89R 

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

I no hi assisteixen: 

DNI 

471***15J 

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

 

4. No escau la realització de la prova de coneixements de llengua catalana atès que totes les 

persones candidates eren aptes i acreditaven el coneixement exigit en les bases. 

 

5. S’inicia la primera prova “Prova de coneixements”, la qual és eliminatòria amb una 

puntuació mínima de 10 punts. El resultat de la prova fou el següent:  

 

 

6. Es convoca a les 10:30h la persona candidata que ha superat la primera prova de 

coneixements i s’inicia l’exercici pràctic i la prova tècnico-competencial 

 

Els resultats de l’exercici pràctic són els següents: 

 

Dos exercicis pràctics amb un màxim de 40 punts en total 

DNI EXERCICI 1 EXERCICI 2  TOTAL 

291***07M 7 6 13 

 

  Preguntes (màxim 20 punts) TOTAL 

DNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

291…07M 1 1 1 1 1 -0,2 1 -0,2 -0,2 1 1 1 1 1 -0,2 1 -0,2 -0,2 1 1 12,8 

466***89R 1 1 1 0 0 -0,2 1 1 1 -0,2 1 -0,2 1 -0,2 1 -0,2 -0,2 -0,2 1 1 9,6 



 

 

Els resultats de la prova tècnico-competencial són els següents: 

 

 Aspectes a valorar (màxim 30 punts) 

DNI Rollplaying 1 Rollplaying 2  TOTAL 

291***07M 12 9,5 21,5 

 

 

7. A les 13.00h, es convoca la persona aspirant per continuar el procés a la realització de 

l’entrevista i els resultats obtinguts són els següents: 

 

Entrevista (màxim 10 punts) 

DNI  TOTAL 

291***07M 7 

 

 

 

8. A les 13.30h es dona per finalitzat el procés, i reunit el tribunal qualificador conclou el 

procés selectiu amb la següent puntuació.  

DNI CATALÀ 
PROVA 

CONEIXEMENTS 
(màxim 20) 

EXERCICI 
PRÀCTIC         

(màxim 40) 

MÈRITS                
(màxim 10) 

COMPETÈNCIES 
(màxim 30) 

ENTREVISTA 
(màxim 10) 

TOTAL           
(màxim 110) 

291***07M Apte 
12,8 13 4,78 21,5 7 59,08 

 

 

9. Finalment es proposa que s’elevi aquest acord al President d’ADRINOC per tal que realitzi la 

proposta de contractació a favor de la persona aspirant que ha superat el procés de selecció, 

que és la persona amb el DNI “291***07M”.  

No hi ha resta de persones aspirants que hagin superat el procés de selecció per entrar a 

formar part de la borsa de treball prevista tal com s’estableix en les bases d’aquest procés. 

 

El President del Tribunal aixeca la sessió a les 13.45h, i la secretària estén acta als 

efectes corresponents.  

 

 

 

 



 

 

Jordi Terrades       Sílvia Vidal       
President       Secretària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esther Ferrer       Muntsa Gisbert 
Vocal        Vocal 
 
 

 

 

 

Mariona Mañà 
Vocal 

 

  


		2020-07-15T16:10:23+0200
	Jordi Terrades Burniol - DNI 43626912Y (TCAT)


		2020-07-15T16:20:57+0200
	Sílvia Vidal Dolset - DNI 40440895H (TCAT)


		2020-07-16T09:08:08+0200
	Esther Ferrer Geli - DNI 40443584Q (TCAT)


		2020-07-16T09:21:47+0200
	MONTSERRAT GISBERT MARQUES - DNI 47652607B


		2020-07-16T11:49:37+0200
	MARIA MAÑÀ ROCA - DNI 45492447B (TCAT)




