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Resolució de la Presidenta del Consell d’Administració 
10/2017, de data 10 d’abril de 2017 

 
 
PROCEDIMENT      

Aprovació de implantació d’una borsa de treball temporal de netejadors/es, les seves 
bases convocatòria. 

Llista definitiva d’admesos al procés de selecció borsa. 

Motivació.- 
 
Per resolució de la Presidenta de la societat municipal, BRG Progres SLU, número 4 de 
data 2 de març de 2017, es va aprovar la implantació d’una borsa de treball temporal de 
netejadors/es, les seves bases i la convocatòria de procés selectiu. 
 
En data 10 de març de 2017, va sortir publicat en el BOPB, l’anunci oficial, obrint el 
termini de presentació de sol·licituds al procés de selecció. 
 
Per resolució de la Presidenta de la societat, número 5/2017, de data 13 de març de 
2017, es va anomenar als membres del Tribunal qualificador, d’acord amb la base 8ena 
de les bases aprovades. 
 
Transcorregut el termini per a la presentació de les sol·licituds pels interessats, el tribunal 
qualificador, d’acord amb la base 11ena, “llista provisional de participants admesos i exclosos, 
reclamacions i llista definitiva”,  va elaborar a la corresponent llista d’admesos que es considera 
definitiva al no haver-hi cap participant exclòs. 
 
Les persones que no hagin acreditat els coneixement de llengua catalana i/o castellà, figuren 
en la llista  com a pendents d’acreditar-ho. 
 
D’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració a aquest Presidenta, 
emeto la següent, 
 
Resolució 
 
Primer.- Aprovar la llista definitiva d’admesos al procés de selecció  per la implantació 
d’una borsa de treball temporal de netejadors/es, a les següents persones: 
 

1. Catalina Suades Prat. 
2. Rosa Maria Andiñach Horta.   (1) 
3. Josefa Gonzalez Raya.  (1) 
4. Maria Cristina Picallo Fuentes. (1) 
5. Gant Kristy Karina Cabrera.  (1) 
6. Maria Isabel Diaz Piqueras.  (1) 
7. Jose Montenegro Delgado.  (1) 
8. Diana Albéniz Gómez.  (1) 
9. Maria Elena Martínez Diaz. 
10. Maria Carmen Murcia Gonzalez. (1) 

 
Son deu persones les relacionades. (10 persones) 
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Les persones on al costat del seu nom hi consta l’anotació (1),  son aquelles 
que en el termini de presentació no han presentat la documentació que justifiqui 
el coneixement de català i per tant haurà de realitzar, prèvia a l’entrevista de la 
fase 2ona de valoració de mèrits, la prova de català descrita a la base 9ena,1., 
de les bases del procediment 
 
Segon.- Publicar la present llista d’admesos al tauler d’anuncis de la societat i a la 
plana web (www.brgprogres.cat) 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell d’administració de la 
societat, pel seu coneixement i efectes. 
 
Berga, 3 d’abril de 2017 
 
 
 
 
Montserrat Venturós Villaba 
Presidenta BRG, Progres, SLU. 
 
 
 


