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Resolució de la Presidència del Consell d’Administració 16/2021, de data 
12 de maig de 2022 

 
 
PROCEDIMENT      
 
Provisió d’un lloc de treball d’un auxiliar administratiu/va per relació laboral fixe a BRG 
Serveis MP., SLU. (En endavant BRG SLU). 
Resultat de les proves de selecció i proposta de contractació. 
 
Motivació.- 
 
El Consell d’Administració de BRG, SLU, numero 9/2022 de la legislatura 2029/2023, de data 24 
de febrer de 2022, va donar el seu vistiplau a la creació d’un lloc de treball a la plantilla de la 
societat. A la vegada va aprovar les Bases Regadores del procés de selecció per aquesta plaça. 
 
Per resolució de la President de la societat municipal, BRG Progres SLU, número 6/2022 de 
data 4 de març de 2022, es va ratificar les bases reguladores pel procés de selecció per a la 
provisió, per concurs oposició lliure, d’una plaça de personal d’un auxiliar administratiu/va 
vacant existent a la plantilla de personal laboral BRG Progres, SLU. 
 
El 16 de març de 2022 les bases i la convocatòria del procés de selecció, es van publicar al 
BOPB. 
 
Per resolució de la presidència del consell d’administració numero 13/2021 de data 21 d’abril de 
2022, es va aprovar la llista d’admesos definitiva, el nomenament del tribunal corresponent i 
fixar la data de les proves, pel procés de selecció d’un auxiliar administratiu/va per relació 
laboral fixe a BRG, SLU. 
 
Realitzades les proves del procés de selecció, vista l’Acta del procés signada pel tribunal i atès l’informe 
de la gerent de BRG SLU, de data 3 de maig de 2022, que es transcriu literal a continuació, 
“....” 
INFORME PROPOSTA SOBRE EL PROCES DE SELECCIO  
D´’UN AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PER RELACIO  
LABORAL FIXE A BRG SERVEIS, MP., SLU. 
 
Per resolució de la presidència del consell d’administració número 6/2022 de data 4 de març de 2022, es va aprovar la 
llista d’admesos definitiva, es va nomenar tribunal corresponents i fixar la data de les proves, pel procés de selecció 
d’un auxiliar administratiu/vade BRG Serveis MP., SLU., en endavant BRG, SLU 

En les dates fixades dels dies 28 d’abril de 2022, prova de català, i dia 29 d’abril de 2022 la resta, es van celebrar les 
proves selectives fixades en les Bases Reguladores del procés. publicades al BOPB, en data 16 de març de 2022. 

El tribunal nomenat va realitzar les proves corresponents als aspirants i va avaluar a les persones presentades en la 
seva capacitat i mèrits en bases a les Bases aprovades. 

Consta en aquest informe com annex l’Acta del Tribunal amb els resultats obtinguts pels aspirants. 

El resultat resumit del procés selectiu amb la suma de les puntuacions, es relaciona a continuació literal: 

 
NÚM. 
REGISTRE 

 
NIF 

 
PRESENTAT 

 
PUNTUACIÓ 
 TOTAL 

 
RESUTA
T FINAL 

 
PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
LLOC 
OBTINGUT 

2022-250 39382133S PRESENTAT  NO APTE   

2022-255 47719531M NO PRESENTAT     

2022-262 39421839T PRESENTAT 10,584 APTE 10,584 SISÉ 

2022-263 77734050F PRESENTAT 15,98 APTE 15,98 SEGON 

2022-264 73092591V PRESENTAT 16,15  APTE 16,15  PRIMER 

2022-279 36574437K NO PRESENTAT       

2022-280 39395698X NO PRESENTAT       

2022-292 39366741X PRESENTAT 10,75 APTE 10,75 CINQUÉ 

2022-296 77745866R NO PRESENTAT       

2022-303 77126985G NO PRESENTAT       

2022-305 46361270D NO PRESENTAT       

2022-306 39383478A PRESENTAT 3,77 NO APTE    
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2022-309 77736695F PRESENTAT 3,284 NO APTE    

2022-311 77743047B PRESENTAT 3,434 NO APTE    

2022-312 46970415E PRESENTAT   NO APTE    

2022-313 39333937G NO PRESENTAT       

2022-315 77740738W NO PRESENTAT       

2022-317 34759897C NO PRESENTAT       

2022-319 35112687J PRESENTAT 13,534 APTE 13,534 TERCER 

2022-321 Y5774866V PRESENTAT   NO APTE    

2022-323 53121436S PRESENTAT 10,284 APTE 10,284 SETÉ 

2022-326 52307613R PRESENTAT 11,784 APTE 11,784 QUART 

2022-328 52917727V PRESENTAT  No apte   

2022-329 20572320Q NO PRESENTAT     

2022-330 77740783R NO PRESENTAT     

2022-331 39330054P NO PRESENTAT     

 
L’aspirant amb NIF 73092591V, va obtenir la puntuació mes alta en el conjunt de les proves i per tant té accés a ocupar 
les plaça fixe. 

Pel que fa a possibles impugnacions sobre el procés i resultats d’aquesta convocatòria es podran fer d’acord amb la 
base numero 12 de les Bases Reguladores d’aquest procés de selecció. 

D’acord amb les bases Reguladores de la convocatòria es proposa contractar a la persona que van quedar situades en 
el 1er., lloc de les proves selectives. Cas que la persona proposada efectues renuncia a ser contractada es proposarà 
contractar a la persona següent de la llista d’aspirants presentats .  

Per tant s’eleva a la Presidència del consell d’administració de BRG,  SLU, l’adopció de la següent resolució; 

PRIMER.- Aprovar el procés de selecció dut a terme per BRG, Progrés, SLU, d’acord amb la resolució d’aquesta 
Presidència, numero 6/2022 de data 4 de març de 2022 i les bases reguladores publicades al BOP de data  d’agost de 
2021.   

SEGON.-  Publicar a la web indicada en les bases i al taulell d’anuncis de la societat, la present resolució amb la llista 
de puntuació del procés de selecció, d’acord amb el que preveu les bases reguladores. 

Per a comunicacions als interessats i possibles impugnacions sobre el procés i resultats d’aquesta convocatòria es 
podran fer d’acord amb la base numero 10 i 11 de les Bases Reguladores.. 
 
TERCER.- Contractar a l’aspirant amb NIF 73092591V, amb les condicions fixades en la bases números 3, 4 i 9 del 
procés de selecció i sectorials de la societat, per a cobrir lloc de treball amb relació laboral indefinida com auxiliar 
administratiu/va, a partir de dilluns dia 16 de maig de 2022, El període de prova serà de dos mesos,  període durant el 
qual en serà tutora per l’adaptació al lloc de treball i a la societat la Sra. Anna Vegas Coletas, gerent de la societat  

QUART.- Facultar a la gerent de la societat, Anna Vegas Coletas, per que  realitzi i executi tots els actes tramitis i 
necessaris per dur a terme la contractació corresponent.  

SISÈ.- Notificar expressament la present resolució a la persona proposada amb NIF 73092591, pel seu coneixement i 
efectes i requerir l’aportació de tota aquella documentació en el termini fixat en la base numero 9 de les bases 
reguladores d’aquest procés de selecció. 

SETÈ.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell d’administració de la societat, pel seu coneixement i 
efectes. 

No obstant la Presidència del consell d’administració de BRG Progres, SLU, resoldrà. 

Berga, 12 de maig  de 2022. 

Signat. Anna Vegas Coletas. Gerent BRG i Presidenta del Tribunal de selecció.  “....” 

 
Vistos els antecedents i d ’acord amb es facultats d’aquests President del Consell 
d’Administració, resolc: 
 
PRIMER.- Aprovar el procés de selecció dut a terme per BRG, Progrés, SLU, d’acord amb la resolució 
d’aquesta Presidència, numero 6/2022 de data 4 de març de 2022 i les bases reguladores publicades al 
BOP de data  d’agost de 2021.   

SEGON.-  Publicar a la web indicada en les bases i al taulell d’anuncis de la societat, la present resolució 
amb la llista de puntuació del procés de selecció, d’acord amb el que preveu les bases reguladores. 

Per a comunicacions als interessats i possibles impugnacions sobre el procés i resultats d’aquesta 
convocatòria es podran fer d’acord amb la base numero 10 i 11 de les Bases Reguladores.. 
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TERCER.- Contractar a l’aspirant amb NIF 73092591V, amb les condicions fixades en la bases números 
3, 4 i 9 del procés de selecció i sectorials de la societat, per a cobrir lloc de treball amb relació laboral 
indefinida com auxiliar administratiu/va, a partir de dilluns dia 16 de maig de 2022, El període de prova 
serà de dos mesos,  període durant el qual en serà tutora per l’adaptació al lloc de treball i a la societat la 
Sra. Anna Vegas Coletas, gerent de la societat  

QUART.- Facultar a la gerent de la societat, Anna Vegas Coletas, per que  realitzi i executi tots els actes 
tramitis i necessaris per dur a terme la contractació corresponent.  

SISÈ.- Notificar expressament la present resolució a la persona proposada amb NIF 73092591, pel seu 
coneixement i efectes i requerir l’aportació de tota aquella documentació en el termini fixat en la base 
numero 9 de les bases reguladores d’aquest procés de selecció. 

SETÈ.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell d’administració de la societat, pel seu 
coneixement i efectes. 

 
Berga, 12 de maig de 2022 
 
 
 
 
 
 
Ivan Sànchez Rodríguez. 
President de CA .BRG,SLU.  
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