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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA PER A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I 
LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ D’UN/A TÈCNIC/A DE NIVELL 

MIG PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT RURAL  PER A 
L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-

ORIENTAL DE CATALUNYA 

Antecedents 
 
Donat que actualment ens trobem amb el solapament de dos períodes europeus, el 2014 – 

2022 (en fase d’execució i certificació) i el 2023 – 2027 (en fase de sol·licitud), l’equip 

d’ADRINOC es troba amb una sobrecàrrega de feina que dificulta la gestió i execució de les 

accions derivades dels ajuts Leader, projectes de cooperació, així com de la gestió interna 

de l’organització, sorgeix la necessitat urgent d’incorporar una persona de perfil tècnic a 

l’entitat. 

 

Ates que no hi ha cap Junta Directiva d’ADRINOC prevista en breu i que, segons l’article 21 

dels Estatuts d’ADRINOC, el President de l’entitat està facultat per a la realització de les 

gestions i signatura de qualsevol document en relació a la selecció de personal. 

 

Resolc 
 

1. Aprovar les bases reguladores per al procés de contractació indefinida d’un/a tècnic/a 

de nivell mig per a projectes de cooperació i desenvolupament rural per a l’Associació 

per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya 

2. Aprovar convocar el procés de selecció per a la contractació, mitjançant un anunci a la 

pàgina web de l’entitat www.adrinoc.cat (a l’apartat de processos selectius). 

3. Realitzar publicitat d’aquesta convocatòria a la premsa comarcal de la Garrotxa i de l’Alt 

Empordà. 

4. Donar compte d’aquest acord a la propera reunió de la Junta Directiva d’ADRINOC. 

 

 

Així ho mana i signa 

 

 

Santi Reixach Garriga 

President d’ADRINOC       

A Olot a la data de la signatura electrònica 
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