ACORD DE PRESIDÈNCIA DE RESOLUCIÓ DE LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I
EXCLOSOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
D’UN/A TÈCNIC/A PER A EXECUTAR I COORDINAR EL PROJECTE DE COOPERACIÓ
COL·LABORA X PAISATGE ADSCRIT A ADRINOC, LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES
EXEMPTES DE REALITZAR LES PROVES DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CATALANA,
CASTELLANA, SI ESCAU, I ESTRANGERA, LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ I
LA DATA, HORA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
Olot, 14 de setembre de 2020
En motiu de l’Acord de Presidència d’ADRINOC de 3 d’agost 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 per executar i coordinar el projecte de cooperació
COL·LABORAxPAISATGE 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 3 d’agost de 2020 es va convocar el procés de selecció per la contractació
laboral temporal d’aquest lloc de treball adscrit a ADRINOC.
Atès que en data 28 d’agost de 2020 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies per a la
participació en aquest procés de selecció.
Atès les següents sol·licituds de participació al procés selectiu convocat per ADRINOC:

DNI
780***08Q
471***62W
777***10M
781***38G
492***34B
404***96E
* El número d'identificació correspon als primers, darrers números i lletra del NIF

Atès que s’han revisat totes les sol·licituds de participació en el procés de selecció anteriorment
relacionades, és procedent aprovar provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos
d’acord amb el que s’estableix en el punt 4 de les “Bases específiques que han de regir el
procediment de selecció per a la contractació laboral temporal, d’un/a tècnic/a per a executar i
coordinar el projecte de cooperació COL·LABORAxPAISATGE 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”.

El President,

ACORDA RESOLDRE:
1. Aprovar de manera provisional el llistat de persones admeses i excloses següent: (la qual
esdevindrà definitiva atenent el què disposa el punt 4.2 i 4.3 de les bases)
ADMESOS

DNI
777***10M
404***96E
* El número d'identificació correspon als primers, darrers números i lletra del NIF

EXCLOSOS

DNI
780***08Q
471***62W
781***38G
492***34B
* 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
777***10M
404***96E
* El número d'identificació correspon als primers, darrers números i lletra del NIF

3. Designar el tribunal qualificador següent:

TRIBUNAL QUALIFICADOR
President: Sr. Jordi Terrades.
Vocals: Sra. Esther Ferrer, Sra. Muntsa Gisbert i Sra. Mariona Mañà.
Secretària: Sra. Sílvia Vidal

4. L’establiment de la data i lloc de realització de les proves que serà el següent:

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
Prova:
Dia:
Hora:
Lloc:

Prova de coneixements
29 de setembre de 2020
9:00 h
Àrea d'Ocupació Mas les Mates - DinàmiG
Carrer Mestre Falla, 47
17800 Olot

Prova:
Dia:
Hora:
Lloc:

Exercici pràctic i prova tècnico-competencial
29 de setembre de 2020
10:00 h
Àrea d'Ocupació Mas les Mates - DinàmiG
Carrer Mestre Falla, 47
17800 Olot

Prova:
Dia:
Hora:
Lloc:

Entrevista
29 de setembre de 2020
12:00 h
Àrea d'Ocupació Mas les Mates - DinàmiG
Carrer Mestre Falla, 47
17800 Olot

5. Convocar a tots els aspirants admesos a les proves a la data i hora esmentades, els quals
hauran d’identificar-se amb el DNI per poder accedir a la proves (es fa constar que d’acord amb el
punt 6 de les bases que regeixen aquest procés selectiu, només hi ha una convocatòria per a
cada prova i s'exclourà del procés selectiu les persones aspirants que no hi compareguin).

6. Que en cas d’ESMENES I RECLAMACIONS, les persones aspirants disposen d’un termini de
cinc dies naturals, a partir de la publicació al Tauler d'anuncis d’aquesta Entitat i a la pàgina web,
per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la
llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. En el cas que no es presentin
reclamacions la llista provisional d’aspirants admesos es considerarà aprovada definitivament.
6. 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.
Així ho mana i signa
El President
Santi Reixach
Garriga - DNI
40277217P (TCAT)
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Certifico
El Secretari,
Jordi Vilarrasa
Vilanova - DNI
40331177X
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