La senyora Maria Fabiana Palmero, regidora delgada d’habitatge i consellera de la
societat municipal IMPULSVIC SLU
MANIFESTA
I.- El Consell d’Administració de la Societat mercantil IMPULSVIC SLU, amb domicili a Vic, Plaça de
Santa Eulàlia, nº 1, i amb N.I.F. núm. B-64863871, va acordar, entre d’altres, el dia 13 d’octubre de
2022 el següent respecte el 2n punt de l’ordre del dia:
“Primer. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria dels processos d'estabilització,
mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació als llocs de treball de
personal laboral fix de l’entitat Impulsvic SLU que figuren a l’annex 1 i publicar les bases al BOP
així com la seva convocatòria”.
Segon. Els llocs de treball objecte de convocatòria són els que s'estableixen en l’Annex d’aquesta
convocatòria.
Tercer. El període de presentació de candidatures i documentació: 20 dies naturals, comptats a
partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al DOGC.
Quart. Facultar al regidor/a d’habitatge i a la vegada com a conseller/a de la societat, per tal
que pugui signar quants documents siguin necessaris per publicar i les bases i la convocatòria
d’aquest procés, així com qualsevol altre documentació pertinent per tirar endavant la provisió
d’aquests llocs de treball.”

II.- La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar a la pàgina web de la
societat municipal i als diaris oficials BOP de la província número 3324802, de 24
d’octubre de 2022 i extracte en el DOGC) número 8781, de data 27 d’octubre de 2022.
III.- En data 16 de novembre es va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés de selecció.
Finalitzat aquest termini i d’acord amb les bases, procedeix ara l’aprovació de la llista
provisional d’admesos i exclosos, fixar un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà
de la publicació del present acord a la pàgina web de la societat Impulsvic SLU per poder
presentar reclamacions. En cas que no n’hi hagués, la llista esdevindrà definitiva a partir
del dia següent d’acabar el termini de reclamacions.
Una vegada examinada en detall la documentació de l’expedient i de conformitat amb
la delegació que se’m va atorgar en el Consell d’Administració,
RESOLC
Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos per prendre part al procés de
concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en règim de contracte laboral
indefinit fix al servei de la societat IMPULSVIC SLU.
ADMESOS DIRECTOR/A (llicenciat/llicenciada en Dret)
Míriam Foradada Vilarrasa

ADMESOS PLAÇA TÈCNIC/A HABITATGE (llicenciat/da en Arquitectura)
Eulàlia Bertran i Font
ADMESOS PLAÇA GESTIÓ HABITATGE (llicenciat/a en Dret)
Mireia Prieto Poyato
Saray Martínez Medina
EXCLOSOS
Cap
Segon. Aprovar la llista de les persones provisionalment admeses que han de realitzar
les proves de català:
PROVES DE CATALÀ: No procedeix realitzar les proves de català, doncs tots els aspirants
tenen el certificat requerit.
Tercer. El tribunal encarregat d’avaluar els mèrits estarà integrat per les següents
persones:
Presidenta:

Pilar Lobera Calvo. (Secretària de l’Ajuntament de Vic)
Suplent: Joan Costa Rosell. (Vice-secretari de l’Ajuntament de Vic)

Secretària:

Núria Camps Mas. (Cap del Departament de Territori Ajuntament de Vic)
Suplent: Mª Àngels Sánchez Romero (Cap del Departament de Serveis
Generals i Activitats de l’Ajuntament de Vic.

Vocal:

Miquel Colom Canal. (Secretari Consell Comarcal Osona)
Suplent: Valentí Costa Casademunt. (Cap de l’Àrea de Serveis Econòmics
Consell Comarcal Osona).

Quart. Establir un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest acord en la pàgina web per poder presentar reclamacions a la llista provisional
d’admesos i exclosos. En el cas que hi hagi reclamacions, seran resoltes de conformitat
amb el què estableixen les bases, en cas contrari la llista esdevindrà definitiva.
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