
 

ACORD DE CONTRACTACIÓ D’UN/A TÈCNIC/A LABORAL TEMPORAL PER A EXECUTAR I 
COORDINAR EL PROJECTE DE COOPERACIÓ COL·LABORA X PAISATGE ADSCRIT A 

ADRINOC 
 
 

Olot, 21 d’octubre de 2020 

 
 
Atès 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” mitjançant concurs-
oposició. 
  
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. 
 
En data 14 de setembre 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.  
Considerant-se elevada com a definitiva la llista d’admissió i exclusió d’aspirants al no haver-se presentat cap 
reclamació, no havent-la de tornar a publicar. 
 
De manera que la relació de persones admeses i excloses fou la següent: 
Aspirants admesos/es:  

DNI 

777***10M 

404***96E 

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

DNI 

780***08Q 

471***62W 

781***38G 

492***34B 

 
Atesos els resultats de les proves de selecció recollits en l’acta de 29 de setembre de 2020 emesa pel tribunal 
qualificador, que són els següents: 

 
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) 

777***10M 68,60 

404***96E 71,85 



 

 

 
Atesa la proposta feta pel tribunal qualificador del procés de selecció al President d’ADRINOC que està 
recollida en l’acta de selecció de data  29 de setembre de 2020, en la qual es proposa la contractació a favor 
de la persona aspirant que ha obtingut la puntuació total més alta amb DNI 404***96E, que és la Maite Oliva 
Alsina i es proposa també constituir una borsa de treball per un termini de 2 anys d’acord amb el punt 7 de 
les bases del procés selectiu. 
 
El President, d’acord amb el que estableix el punt 8 de les bases reguladores d’aquest procés selectiu, 

 

ACORDA:  

1. Aprovar la contractació de l’aspirant amb la puntuació més alta, que correspon a la Maite Oliva Alsina amb 
DNI “404***96E” per tal que s’incorpori a ADRINOC abans d’un mes a comptar des de la signatura d’aquest 
acord. 

 

2. Aprovar la constitució de la borsa de treball tècnic de desenvolupament rural d’ADRINOC, tal com 
s’estableix en el punt 7 de les bases d’aquest procés, i que estarà composta per l’aspirant següent:  

ASPIRANT DNI SIMPLIFICAT TOTAL  (màxim 100) 

Joan ..... ...... 777***10M 68,60 

 

3. Comunicar aquest acord a les persones interessades. 

 

4. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis i al web de l’entitat www.adrinoc.cat d’acord amb el que estableixen 
les bases. 
 
5. Donar compte d’aquest acord a la propera reunió de la Junta Directiva d’ADRINOC. 
 

 
 

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

 

http://www.adrinoc.cat/
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