Resolució de la Presidenta del Consell d’Administració
14/2018, de data 22 de juny de 2018
PROCEDIMENT
Ampliació de la borsa de treball existent per a substitucions temporals de netejadores/s,
del servei de neteja de BRG Progres, SLU. Procés de selecció.
Llista provisional d’admesos a la borsa de treball de serveis de neteja.
Motivació.Per resolució de la Presidenta de la societat municipal, BRG Progres SLU, número 8 de
data 4 d’abril de 2018, es va aprovar la implantació d’una borsa de treball temporal de
netejadors/es, les seves bases i la convocatòria de procés selectiu, això com la
designació del tribunal qualificador. En data 16 d’abril de 2018, van sortir publicades al
BOPB,
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.
Per resolució de la Presidenta de la societat municipal, BRG Progres SLU, número 12
de data 22 de maig de 2018, es va aprovar la llista d’admesos i exclosos a la selecció
definitiva per a la composició de a borsa dels serveis de neteja de BRG, Progres, SLU.
En data 14 de juny de 2018, signada per a la presidenta del Tribunal qualificador es va
emetre llista definitiva dels seleccionats resoldre un cop fetes les proves de selecció. L,
acta consta en l’expedient i es reprodueix literal a continuació ,
“...”
ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A L’AMPLICIO DE LA BORSA DE TREBALL EXISTENT DE
NETEJADORS/ES DEL SERVEI DE NETEJA DE BRG PROGRES, SLU.
Per resolució de la Presidenta del consell d’Administració 8 de data 4 d’abril de 2018 s'han aprovat la
ampliació d'una borsa de treball existent, les seves bases i conv ocatòria del procés de selecció de
persones candidates a cobrir, en regim de contractació laboral temporal, els llocs de treball de netejador/a
vacants i substitucions a la plantilla de la societat municipal, BRG Progres, SLU. Bases publicades al BOP
en data 16 d’abril de 2018.
Per resolució de presidència numero 12/2018 de data 22 de maig es va aprovar la llista definitiva de les
persones admeses.
D’acord amb les bases 8,9,10 i 11 de la convocatòria especifica per a la formació de la borsa.
Un cop realitzades les proves selectives adients en data 14 de juny de 2018 i la valoració dels mèrits
aportats per les persones admeses, el tribunal qualificador emet la següent relació de persones aptes, no
aptes i no presentades;
1

MARIA CELIA

GOMEZ REJA

Apte

2

MANUELA

GARCIA AMADOR

Apte

3

EVA

ROMERO COSTA

Apte

4

JESICA

ESPADA IBAÑEZ

Apte

5

ERICA

SAN NICOLAS RIPOLL

Apte

6

MANUEL

FRAILE CARRERE

Apte
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-

ERIC

CARRILLO VILLA

No apte

-

SOUKANIA

KLAI

No apte

Falta acreditar nivell d'estudis
Falta acreditar nivell estudis, català i castellà i
vida laboral (al CV posar dates)

-

JESICA

RODRIGUEZ DOMINGUEZ

No apte

Falta acreditar nivell d'estudis

-

MARIA

CARRERE FRAILE

No apte

Falta acreditar nivell d'estudis i vida laboral

-

DAVID

FRAILE CARRERE

No apte

-

JULIA

ALTAGRACIA CUEVAS

No apte

Falta acreditar nivell d'estudis i vida laboral
Falta acreditar nivell d'estudis, castellà i vida
laboral

-

NOUREDDINE

DIWANI

No apte

Falta acreditar nivell d'estudis i castellà

En document annexa consta el detall de la pr ova de selecció.
Es declaren APTES les persones relacionades del número 1 fins el numero 6 inclòs, per tat es proposen
per a formar parts de la borsa de treballades del servei de neteja de BRG Progres, SLU., d’acord amb es
bases de la present convocatòria.
A l’expedient consten els resultats parcial i total obtinguts per les persones presentades.
I per que així consti, als efectes corresponents, les següents persones signem la present ACTA DE
QUALIFICACIÓ, a la ciutat de Berga en data 14 de juny de 2018. Signat:
Anna Vegas Coletes, PPresidenta Tribunal.Vicenç Casafont Traserra, vocal, Agnès Lopez Jorquera, vocal
Estanis Salas Casamartina,Secretari. “...”

Vista la documentació que consta en l’expedient i D’acord amb les facultats atorgades pel
Consell d’Administració a aquest Presidenta, emeto la següent,
Resolució.
Primer.1. Aprovar la llista provisional d’admesos al procés de selecció per la ampliació de
borsa de treball temporal existent que conformen les següents persones, de de
netejadores/s i realitzar la seva inclusió per l’ordre que consta a la borsa d e
treball existent de netejadores/s per a substitucions temporals al servei de
neteja, a les següents persones:
1

MARIA CELIA GOMEZ REJA

2

MANUELA GARCIA AMADOR

3

EVA ROMERO COSTA

4

JESSICA ESPADA IBAÑEZ

5

ERICA SAN NICOLAS RIPOLL

6

MANUEL FRAILE CARRERE

2. La present llista provisional, esdevindrà definitiva cas que no es presentin, al·legacions,
ni reclamacions dins el cinc dies naturals des de l’endemà de la seva publicació al
tauler d’anuncis de la societat i la plana web de la societat (www.brgprogres.cat),
d’acord amb la base 11ena., de les Bases de la Convocatòria.
3. Esdevinguda la llista provisional a definitiva realitzar la inclusió de les persones
que la conformin per l’ordre que constin, a la borsa de tr eball existent de
netejadores/s per a substitucions temporals al servei de neteja.
Segon.- Publicar la present llista d’aptes i que configuren la borsa de treball de netejadors/es.
al tauler d’anuncis de la societat i a la plana web (www.brgprogres.cat)
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Tercer.- Notificar a les persones relacionades la present resolució, pel seu coneixement i
efectes.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell d’administració de la societat,
pel seu coneixement i efectes.
Berga, 21 de juny de 2018.
CPISR-1 C
Montserrat
Venturós
Villalba
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Montserrat Venturós Villaba
Presidenta BRG, Progres, SLU.
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