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Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria d el procés de selecció per 
cobrir una baixa per maternitat a l’àrea d’agroalim entari de l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès 
 
 
 

BORSA DE TREBALL. 

Els i les aspirants que hagin superat el procés de selecció passaran a formar part de la 
borsa de treball per ordre de puntuació obtinguda per cobrir les necessitats de 
contractació de personal tècnic agrònom  que es desenvolupin des de l’Agència, així 
com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que 
puguin donar-se a l’Agència (ja sigui per a cobrir possibles suplències derivades de 
baixes per incapacitat temporal, maternitat, vacances, contractes de relleu per 
jubilacions parcials, suspensions de contractes i altres situacions que posin de 
manifest la necessitat de substituir personal de la plantilla, així com també les 
contractacions que obeeixin a necessitats de l’Agència). 

Els candidats que s'incloguin en la borsa, restaran a l'espera de ser cridats per 
l’Agència, per ordre de puntuació, quan es produeixi la necessitat de contractació 
temporal. La duració d'aquesta borsa serà de dos anys. S'intentarà la comunicació fins 
a un màxim de tres vegades en diferents moments del dia, al telèfon que ens hagin 
facilitat. La renúncia a ocupar la plaça habiliten a l’Agència a la crida del següent en 
l'ordre. 

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d'acord amb els següents supòsits: 

Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en 
ordre de puntuació, i així successivament. El rebuig d'una primera proposta 
comportarà que la persona quedi en situació d'inactiu i no se la tornarà a avisar. No 
obstant això, quan aquesta persona torni a tenir disponibilitat, podrà posar-se en 
contacte amb el gestor de la borsa per a activar-s'hi de nou i ocuparà el lloc a la llista 
que va obtenir en el moment del concurs. 

Si una persona que està en situació d'actiu a la borsa rebutja una segona oferta, 
perdrà la prioritat que li atorgava la puntuació i passarà a ocupar l'últim lloc de la llista. 

 
Quan finalitzi la substitució/contractació temporal, tornarà a ocupar el lloc que va 
obtenir en el moment del concurs. 

 

Ripoll, 16 d’abril de 2016 

Josep Mª Farrés Penela 
President de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 


