
 
 
Rectificació d’ofici de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa 

de treball  

 

ANTECEDENTS 

L’empresa Vialnetvic SL ha convocat el procés selectiu de creació d’una borsa de treball de les 
categories d’operari punt net i peó de neteja per l’any 2021.  
 
En data 11 de juny de 2021 la gerent de l’empresa va aprovar la llista definitiva de persones 
admeses i excloses del procés selectiu, amb un total de 40 persones declarades admeses i cap 
exclosa.  
 
L’anunci d’aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es va publicar a la 
pàgina web de la societat: www.vialnetvic.cat, a la vegada es va fer la crida de les persones 
admeses per realitzar l’entrevista prevista a les bases del procés selectiu. 
 
Amb posterioritat a aquesta publicació s’ha detectat un error en la llista de persones admeses, 
doncs dins el termini previst per la convocatòria va presentar sol·licitud el Sr. ....., el qual no 
apareix a la llista. 
 
Donat que el Sr. Antoni Font Purtí compleix tots els requisits per ser admès com a aspirant al 
procés selectiu,  sense perjudici que en el moment abans de la inclusió definitiva a la borsa, i 
també prèviament a la contractació es constati documentalment que acredita els requisits 
establerts a les bases, procedeix corregir l’error de la llista de persones admeses, que passaran 
a ser un total de 41. Així mateix, també cal citar-lo per realitzar l’entrevista personal. 
 
NORMATIVA APLICABLE 

 
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. 
 
Acords 

 

PRIMER.- Incorporar a  la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu que 
es tramita al Sr. Antoni Font Purtí , de tal manera que la nova llista definitiva de persones 
admeses serà la següent:  
 
Llista definitiva d’aspirants admesos 

 

Nom complert interessat 

ADAM ISSHAK DAMBA 

MOHAMMADU MUMUNI 
MOSTAPHA EL YACHOU 

SHAMUNU NINCHE ALBERT AMOS 
SILVIA CLUA OLIVÉS 

RACHID EL MIMOUNI EL HADDOUDI 
OSUMANU AMADU 

ALBERT SERRA SORT 
ENRIC CAMPOS UÑO 

ABOUBACAR ABDOURAHAMANE 
JOAN PRAT MONTAÑA 

SERGI FERRÉ SATUÉ 

LUIS TENDERO PEDRO 

AGUSTÍ MUSACH ROIG 

FATIMA MOHAMED 
JORDI BOSCH FORNER 

MURSEL FOUSSEINY 
SAMIR KADDOURI 

EFE OJO 
FRANCISCO JAVIER PARRA 
RESCALVO 
AISSA EL IDRISSI CHAMHAROUCH 

MUKARAMU SAM 
JORDI SOLÉ PRIETO 

OUALID BELHASSNAOUI 
DANIEL HORTA DIAZ 

JANETH VILLAVICENCIO DE LOS 
RÍOS 
AZIZ TALBI IFKIRAN 

JOSEP ANTONI PEREZ GÁLVEZ 
GURDEEP SINGH 



 
 

Nom complert interessat 

HASSAN EL YAAKOUBI 
MOHAMED EL JARROUDI 

MOSTAFA EL MAHMOUDI 
ROGER SURIÑACH OLIVÉ 

TONI VAZQUEZ SANCHEZ 
ABDELLATIF ALOUI 

HALIM AMGAR DARE 
GETRUDE SAAH SAKYI 

POL PORTELL 
TONI BENÍTEZ JIMÉNEZ 

PAA KOFI 
ANTONI FONT PURTÍ 

 
 

SEGON.- Determinar que l’entrevista a l’aspirant Sr.Antoni Font Purtí es portarà a terme el dia 
següent: 
 

Nom complert interessat 
ENTREVISTA 

DATA HORA 

ANTONI FONT PURTÍ 30/06/21 12:00 

 
 
 
TERCER.- Publicar aquest document a la pàgina web de Vialnetvic SL. 
 
 
 
Montserrat Bosch Coma 
Gerent 
 
Vic, 30 de juny de 2021. 
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