
 
 
 
ACORD DE GERÈNCIA DE CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL 
DE NOU INGRÉS, I LA RENOVACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL PER A 
POSSIBLES CONTRACTACIONS DE LES CATEGORIES DE PEÓ DE NETEJA 
I OPERARI DE PUNT NET 
 
 
RELACIÓ DE FET 
 
L’any 2020 l’empresa Vialnetvic SL va convocar i constituir una borsa de treball per a la 
cobertura temporal i definitiva de llocs de treball de les categories de peó de neteja i 
d’operari de punt net. 
 
Aquesta borsa tenia la durada d’un any, i es podia prorrogar per un altre any. 
 
Donada la situació actual, en què solament queden 6 persones a la borsa esmentada per 
a cobrir les dues categories laborals i la necessitat de mantenir els actuals integrants per 
a garantir l’estabilitat en les contractació i l’experiència adquirida en l’empresa durant 
aquest temps, és oportú renovar les borses de treball esmentades i ampliar-les amb nous 
aspirants. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Vialnetvic SL és una empresa de capital majoritàriament pertanyent a l’Ajuntament de Vic, 
i en conseqüència la selecció del personal s’ha de regir pels principis establert a l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic ( Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre). 
 
La constitució de les borses de treball requereix la prèvia aprovar d’unes bases que regiran 
el procés selectiu que es regirà pels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i la selecció es 
portarà a terme per un òrgan tècnic de selecció integrat per personal fix de l’empresa amb 
categories iguals o superiors a les que són objecte de selecció. 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar les bases de selecció de personal de nou ingrés, i la renovació de la 
borsa de treball per a possibles contractacions de les categories de peó de neteja i operari 
de punt net corresponent a l’any 2021. 
 
Segon.- Determinar que les persones integrants de l’actual borsa de treball accediran a la 
nova borsa de forma automàtica ocupant les posicions que varen obtenir l’any 2020: 
 

Núm. 
ordre 

Nom i cognoms Borsa de peó 
de neteja 

Borsa 
d’operari 
punt net 

1 TONI A. E. X  
2 HAFIZ T. X  
3 SAID B. X  
4 SALIHU M. X  
5 RUBEN DARIO S. H. X X 
6 ABDELHAK H. X  

 



 
 
 
 
Tercer.- Convocar el procés selectiu a través d’anuncis a la pàgina web de Vialnetvic SL 
pel termini de 15 dies naturals des de la seva publicació. 
 
Donada la naturalesa juridicoprivada de la societat, la resolució de qualsevol controvèrsia 
relacionada amb aquest procés selectiu i els seus efectes és competència dels tribunals 
de la jurisdicció laboral. 
 
 
 
 
Montserrat Bosch Coma 
La Gerència  
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