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ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN/A
ADMINISTRATIU/VA COM A SUPORT PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ESTRATÈGIA

DE DESENVOLUPAMENT LOCAL D’ADRINOC PEL PERIODE 2023 - 2027

Lloc: Sala Can Murat, Consell Comarcal de la Garrotxa, Av. Onze de setembre, 22.

17800 Olot

Data: 22 de juny de 2022

Reunits, els membres cridats del Tribunal Qualificador per al procés de selecció per a la

contractació  temporal  d’un/a  administratiu/va  com  a  suport  per  al  desenvolupament  de

l’estratègia de desenvolupament local  d’ADRINOC pel període 2023-2027, aquest  queda

constituït de la manera següent:

President: Sr. Jordi Terrades

Vocal: Sra. Sílvia Vidal

Secretària: Sra. Muntsa Gisbert

Els quals exposen, 

ANTECEDENTS:

Amb motiu de l’acord de Junta Directiva d’ADRINOC de 23 de maig de 2022 mitjançant el

qual  es  van  aprovar  les  “Bases  reguladores  del  procés  de  contractació  d’un/a

administratiu/va com a suport per al desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament

local d’ADRINOC pel període 2023-2027, en règim laboral temporal de l’Associació per al

Desenvolupament  Rural  Integral  de  la  zona  Nord-Oriental  de  Catalunya,  assimilada  al

subgrup C1 del personal laboral de l’entitat”.

Atès el mateix acord de 23 de maig de 2022 mitjançant el qual es va aprovar convocar el

procés  de  selecció  per  a  la  contractació  d’un/a  administratiu/va  com  a  suport  per  al

desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament local d’ADRINOC pel període 2023-

2027, a través del seu anunci a la pàgina web de l’entitat  www.adrinoc.cat (a l’apartat de

processos selectius), a les xarxes socials de l’entitat i  en alguns mitjans de premsa local.
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En data 10 de juny de 2022 a les 12:00h va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds,

obtenint-se el resultat següent:

DNI DATA REGISTRE D’ENTRADA
40****70A 26/05/2022 15:21:22 DINS DE TERMIN
77****64R 10/06/2022 11:29:37 DINS DE TERMINI

Segons la  documentació  presentada s’observa  que  una  de les persones candidates no

compleix amb els requisits mínims publicats a les bases reguladores del procés, per tant, es

procedeix  a  la  valoració  de  mèrits  de  les  persones  candidates  que  han  presentat  la

documentació dins de termini i que sí compleix amb els requisits.

DNI EXPERIÈNCIA

(màxim 15

punts)

FORMACIÓ

(màxim 10

punts)
77****64R 15 0

Posteriorment es convoca les persones candidates a la prova corresponent a l’entrevista pel

dia 22 de juny de 2022.

El president obre el procés d’entrevistes on es valoren els coneixements necessaris per a la

realització de les tasques corresponents al lloc de treball i la disponibilitat per incorporar-se

al lloc de treball, ja que donades les característiques de la temporalitat del lloc de treball es

requereix incorporació immediata.

De les entrevistes se n’obté el següent resultat:

DNI ENTREVISTA

(màxim 20

punts)
77****64R -

A les 14:00h del 22 de juny de 2022 es dona per finalitzat  el  procés i  reunit  el tribunal

qualificador conclou el procés selectiu. Un cop finalitzada l’entrevista es determina que el

perfil de la persona candidata no s'adequa a les necessitats del lloc de treball, ja que donat

el curt termini per a la realització de l'Estratègia de Desenvolupament Local, són necessaris

una experiència i uns coneixements previs ja consolidats per a què el suport administratiu

necessari pugui ser efectiu des del primer dia d’incorporació.

Així,  finalment  es proposa que s’elevi  aquesta acta  al  President  d’ADRINOC per tal  de

declarar  desert  aquest  procés  selectiu,  ja  que  la  temporalitat  del  contracte  de  treball
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requereix d’una experiència i uns coneixements previs consolidats que la persona candidata,

malauradament, encara no té assolits.

El president del tribunal aixeca la sessió a les 14:15h, i la secretària estén l’acta als efectes

corresponents.

Olot, a la data de les signatures electròniques

Jordi Terrades Sílvia Vidal          Muntsa Gisbert

President Vocal          Secretària
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