
 
 

CERTIFICAT D’ACORD DE JUNTA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL 
D’UN TÈCNIC DE DESENVOLUPAMENT RURAL 

 

 

Jordi Vilarrasa Vilanova, amb DNI 40331177X actuant com a secretari de la l’Associació per al 

Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya, amb NIF G55009914, 

amb domicili a l’Avinguda Onze de Setembre, 22 d’Olot. 

 

CERTIFICO 

 

Que segons consta en el punt 5 de l’acta de la Junta Directiva d’ADRINOC celebrada el 27 de 

juliol de 2020 “Punt 5. Proposta per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a de 

desenvolupament rural adscrit a ADRINOC a partir del procés de selecció realitzat” es va 

aprovar amb el quòrum suficient segons els estatuts de l’entitat i per unanimitat dels assistents i 

garantint el pes de les entitats privades sobre el vot públic en les votacions d’acord amb allò 

establert en l’article 19.3 dels Estatuts d’ADRINOC, el que tot seguit es transcriu: 

 
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. 
 
De manera que la relació de persones admeses i excloses fou la següent: 

Aspirants admesos/es:  
DNI 

291***07M 

471***15J 

466***89R 

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



 
Aspirants exclosos/es per no complir els requisits establerts en el punt 2 de les bases:  

DNI 

404***35N 

403***26A 

399***13T 

415***25B 

734***80X 

* El número d'identificació correspon als primers, darrers números i lletra del NIF 
 
Atesos els resultats de les proves de selecció recollits en l’acta de 9 de juliol de 2020 emesa pel 
tribunal qualificador, que són els següents: 

 
a) relació de persones no presentades 

DNI 

471***15J 

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

 
 
b) resultat de les proves de selecció mitjançant la relació de les puntuacions finals del procés 
ordenades per la puntuació obtinguda per part de les persones aspirants:  

Proves de Selecció 

DNI  TOTAL (màxim 110) 

291***07M 59,08 

466***89R No Superada la prova eliminatòria 

 
Atesa la proposta feta pel tribunal qualificador del procés de selecció al President d’ADRINOC que 
està recollida en l’acta del procés de selecció de data  9 de juliol de 2020, en la qual es proposa la 
contractació a favor de la persona aspirant amb DNI 291***07M, que és el Sr. Josep Albert 
Gonzàlez Romero. 
I al no haver-hi 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 el punt 7 de les bases d’aquest 
procés, no es pot constituir aquesta borsa de treball. 

 
 
 

S’acorda: 
 
 

1) Aprovar la contractació de l’aspirant que compleix els requisits i ha superat les proves de 
selecció, que correspon a la persona amb DNI 291***07M per tal que s’incorpori a ADRINOC 
abans d’un mes des del seu nomenament. 
 

2) No constituir la borsa de treball de tècnics de desenvolupament rural d’ADRINOC al no 
haver-hi altres aspirants que hagin superat el procés de selecció  

3) Delegar en la figura del President, la signatura dels documents pertinents, així com pels 

diferents tràmits per a la gestió d’aquesta contractació. 

 



 
 

4) Comunicar aquest acord a les persones interessades. 

5) Publicar aquest acord al web de l’entitat www.adrinoc.cat d’acord amb el que 
estableixen les bases. 

 

 
 
 
I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, lliuro el present certificat d’ordre i 

amb el vistiplau del president. 

 

 

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica 

 

Certifico       Vist i plau 

 

 

 

 

Jordi Vilarrasa Vilanova     Santi Reixach Garriga 

Secretari       President 

http://www.adrinoc.cat/
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