Aprovació definitiva de la llista admesos i exclosos del procés selectiu
d’una borsa de treball

ANTECEDENTS
L’empresa Vialnetvic SL va convocar el procés selectiu de creació d’una borsa
de treball de la categoria peó de neteja. Celebrat el procés selectiu es va
constituir la borsa de treball amb un total de 15 persones. Però donat que
aquesta borsa es troba exhaurida per falta de candidats, s’ha convocat un
nou procés per ampliar-la amb caràcter URGENT.
Les bases i la convocatòria han esta publicades a la pàgina web de la societat:
www.vialnetvic.cat.
El termini de presentació d’instàncies de participació al procés selectiu va
finalitzar el dia 18 d’octubre.
NORMATIVA APLICABLE

Són aplicables les mateixes bases publicades el 18 de maig de 2020, amb l’excepció que,
donat el caràcter urgent de la convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds es
redueix a 4 dies naturals des de la publicació al web. I que la documentació requerida
en la preselecció pels criteris d’admissió i puntuables de millora, podrà ser presentada el
mateix dia de la entrevista.

La base 8a del procés selectiu estableix que el procés de selecció es farà de
la següent forma:
8.1 Preselecció segons criteris d'admissió i criteris puntuables de millora
a.
La documentació aportada per l'aspirant serà avaluada en funció dels
requisits generals i específics demanats en l'apartat corresponent d'aquestes
Bases, a l'objecte de seleccionar aquells aspirants admesos i no admesos.
b.
Un cop efectuada la selecció dels aspirants admesos i no admesos, el
gerent aprovarà la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses
per a cada categoria laboral. No es farà notificació personal als interessats de
les resolucions dictades en el procediment, sinó que es publicarà a la pàgina
web www.vialnetvic.cat. Si manca algun tipus de documentació es donarà un
termini de 3 dies naturals perquè puguin adjuntar-la, transcorreguts els quals
sense que s’hagi presentat es declararan exclosos.
A la mateixa resolució, es determinarà la composició del tribunal qualificador,
el lloc, dia i hora de començament del procés selectiu, al qual seran cridades
totes les persones aspirants admeses.

8.2 El procés de selecció consistirà en dues fases: concurs de mèrits per
acreditar aquells perfils que s'ajusten millor al lloc de treball i una entrevista.
La puntuació total serà de 20 punts i caldrà un mínim de 10 punts per superar
la selecció.
Per a cada prova es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no
compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, seran definitivament
excloses del procés selectiu, a excepció de raons de força major.

RESOLC
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del
procés selectiu que es tramita, d’acord amb els requisits i criteris de valoració
especificats en les bases de la convocatòria:
Llista definitiva d’aspirants admesos

Nom complert
interessat
AMJID ALI RAFIQUE
BEGUM
JORDI PINTU SOLÀ
UOBBA IBRAHIM
LABARAN ABUBAKAR
ABOUBACAR
ABDOURAHAMANE

DNI
No l’informa
No l’informa
No l’informa
***3987**
No l’informa

Llista definitiva d’aspirants exclosos
No hi ha aspirants exclosos
SEGON.- Nomenar i fer pública la composició del tribunal qualificador:
Membres de l’òrgan:
Titular: Anna Ribas Colom
Titular: Jordi Boadas Mir
Especialistes*:
Titular: Jordi Macià Casanovas
Titular: Ernest Gavaldà Gutierrez
*D’acord amb les bases el tribunal qualificador podrà requerir l'assessorament
d'especialistes a totes o algunes de les proves, que actuaran amb veu i sense vot.
Secretari/a: Úrsula Roy Gàmez
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si
concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’ú d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

TERCER.- Determinar que l’òrgan de selecció es constituirà a Vialnetvic el
dia 20 d’octubre 11:00h, i que a les 11:30 h hores tingui inici les
ENTREVISTES establertes en les bases reguladores, convocant els aspirants
a assistir-hi.
L’ordre de crida dels aspirants serà el següent:

Nom complert
interessat
AMJID ALI RAFIQUE
BEGUM
JORDI PINTU SOLÀ
UOBBA IBRAHIM
LABARAN ABUBAKAR
ABOUBACAR
ABDOURAHAMANE

No l’informa

ENTREVISTA
DATA
HORA
20/10/2020 11:30

No l’informa
No l’informa
***3987**
No l’informa

20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020

DNI

12:00
12:30
13:00
13:30

SISÈ.- Publicar aquest document a la pàgina web de Vialnetvic SL.
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