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Resolució Presidència del Consell d’Administració 13/2020, de data 1 de juny de 

2020

 
PROCEDIMENT 

 

Processos de selecció de personal de BRG Progrés, SLU. 

Restabliment dels terminis de processos de selecció de personal endegats i suspesos a causa de la 

situació d’estat d’Alarma decreta per la situació sanitària del Covid19. 

 

Motivació. 

 

BRG Progrés, SLU, societat municipal de l’Ajuntament de Berga, va iniciar el passat mes de febrer de 2020,  

dos processos de selecció de personal per a la provisió de personal necessari de dues places, vacant a la 

plantilla. Una de netejador/a i formació de borsa de treball i un altra d’auxiliar administratiu/va. 

Les bases reguladores dels dos processos, es van publicar en el BOPB en dates, 27 de febrer de 20202 i 

6 de març de 2020, respectivament. 

 

Atesa la situació general de la declaració de l’Estat d’Alarma decretat pel Govern Central, en data 14 de 

març de 2020, com a conseqüència de la crisi sanitària a real de la covid19, va quedar suspesos tots els 

procediments administratius. El restabliment dels processos s’ha aixecat en data 1 de juny de 2020. Per tal 

cal continuar amb la tramitació dels processos endegats. 

 

Atès l’informe de la gerent de BRG Progres, SLU, de data 1 de juny de 2020, que literal es reprodueix a  

continuació 

“...”INFORME PEL RESTABLIMENT DELS TERMINIS DE PRESENTACIO DE SOL.LICITUTS PELS PROCESOS DE 

SELECCIO SUSPESOS A LA SOCIETAT MUNICIPAL BRG PROGRES, S.LU. 

INFORME PROPOSTA 

Antecedents de fet. 

Pel decret de la Presidència de la societat municipal BRG Progres, SLU.,  número 4/2020, de data 12 de febrer de 2020, 

es van aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, 

d’una placa de netejador/a i formació de borsa de treball a la plantilla de personal laboral a la societat BRG Progrés, SLU.  

Aquest procés era a conseqüència d’un contracte de relleu d’una treballadora de la plantilla de BRG Progres, SLU. Les 

bases i convocatòria es van publicar al BOPB en data 27 de febrer de 2020. 

Pel decret de la Presidència de la societat municipal BRG Progres, SLU.,  número 8/2020, de data 28 de febrer de 2020, 

es van aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, 

d’una placa d’auxiliar administratiu/va, vacant existent a la plantilla de personal laboral a la societat BRG Progrés, SLU.  

Les bases i convocatòria es van publicar al BOPB en data 6 de març de 2020 

En ambdós casos i d’acord amb  les bases de selecció, el termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals 

següents a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el BOPB 

El període de presentació de sol·licituds per a la plaça de netejador/a es va iniciar el passat 28 de febrer de 2020 i arribava 

fins el dia 18 de març de 2020. 

El període de presentació de sol·licituds per a la plaça d’auxiliar administratiu/va es va iniciar el passat 7 de març de 2020 

i arribava fins el 26 de marc de 2020. 

A rel de la declaració de l’estat d’alarma pel covid19, l’Estat va dictar  RD 463/2020, de 14 de març i la seva disposició 

addicional tercera suspenia els terminis per a la tramitació dels procediments administratius. Aquest estat d’alarma ha 

estat prorrogat pels Reials Decrets 476/2020, 487/2020, 492/2020, 514/2020 i 537/2020 fins el proper 7 de juny de 2020. 

Per tant, el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el processos  de selecció pel procediments de concurs-

oposició, es va interrompre en data 14 de març de 2020,  

Aquesta disposició segueix vigent fins el proper dia 1 de juny de 2020, data en que s’ha acordat l’aixecament de la 

suspensió de terminis administratius, en base a l’article 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de maig, pel que es prorroga 

l’estat de alarma declarat pel Real Decreto 463/2020, de 14 de març, por el que se declara l’estat de alarma per a la 

gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19. 
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Per tant, correspondria, a data 1 de juny reprendre el termini de presentació de sol·licituds per a la participació en el 

processos de selecció. 

S’ha d’ampliar el termini previst en cinc dies fins el dia 5 de juny de 2020, pel cas del procés per la plaça netejador/a i 

formació de borsa de treball. 

S’ha d’ampliar el termini previst en tretze dies fins el 13 de juny, pel cas del procés de selecció per la plaça d’auxiliar 

administratiu/va. 

Fonaments de dret 

Article 8 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 

463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària el COVID-

19, en el qual s’acorda, amb efectes des del dia 4 de juny, l’aixecament de la suspensió dels terminis processals, establint 

la derogació de les disposicions addicionals segona, tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 

Article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 

463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada 

pel COVID-19, en el qual s’acorda, amb efectes des del dia 1 de juny, reiniciar el còmput dels terminis administratius que 

haguessin estat suspesos. 

Per tot això, proposo a la Presidència de BRG Progres, SLU, l’adopció de la resolució següent: 

PRIMER. Reiniciar el termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en el processos de selecció pel 

procediment de concurs-oposició, per la plaça de netejador/a i la borsa i formació de borsa de treball, pel dies que faltava 

pel termini corresponent a partir el dia 1 de juny de 2020 

SEGON.- . Reiniciar el termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en el processos de selecció pel 

procediment de concurs-oposició, per la plaça d’auxiliar administratiu/va, pel dies que faltava pel termini corresponent a 

partir el dia 1 de juny de 2020 

TERCER.- Publicar aquest decret al web de BRG Progres, SLU., www.brgprogres.cat, i al taulell d’anuncis de la societat. 

No obstant això, la Presidència de BRG Progres, SLU, resoldrà el que consideri. 

 

 

Berga 1 de juny de 2020. Signat. Anna Vegas Gerent BRG. 

Per tant vist el que s’exposa, aquesta Presidenta, resolt, 

PRIMER. Reiniciar el termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en el processos de selecció 

pel procediment de concurs-oposició, per la plaça de netejador/a i la borsa i formació de borsa de treball, 

pel dies que faltava pel termini corresponent a partir el dia 1 de juny de 2020 

SEGON.- . Reiniciar el termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en el processos de 

selecció pel procediment de concurs-oposició, per la plaça d’auxiliar administratiu/va, pel dies que faltava 

pel termini corresponent a partir el dia 1 de juny de 2020 

TERCER.- Publicar aquest decret al web de BRG Progres, SLU., www.brgprogres.cat, i al taulell d’anuncis 

de la societat. 

Berga 1 de juny de 2020 

 

 

 

Montserrat Venturós Villalba  
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