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Resolució de la Presidència del Consell d’Administració 20/2020, de data 
14 de setembre de 2021 

 
 
PROCEDIMENT      
 

Procés de selecció d’un lloc de treball temporal de gestor del serveis de neteja, 
procediment obert concurs oposició, per una durada mínima de sis mesos i 
possibilitat de pròrroga, al serveis de neteja de BRG SLU 
 
Llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció.  
Nomenament de tribunal 
 
Motivació.- 
 
Per resolució de la Presidència del Consell d’Administració de la societat municipal, 
BRG Progres SLU, número 17/2021 de data 11 d’agost de 2021, es va aprovar les 
bases reguladores pel procés de selecció per a la provisió, d’un lloc de treball temporal 
de gestor del serveis de neteja, procediment obert concurs oposició, per una durada 
mínima de sis mesos i possibilitat de pròrroga, al serveis de neteja de BRG SLU. 
 
El vicepresident de la societat, actua com a President en funcions del Consell 
d’Administració a l’estar el càrrec de president vacant pendent de la presa de possessió 
i d’acord amb l’article 17, segons paràgraf, dels estatuts socials de BRG, SLU.  
 
En data 24 d’agost de 2021, les bases i la convocatòria del procés de selecció, es van 
publicar al BOPB. 
 
Transcorregut el termini per a la presentació de les sol·licituds pels interessat/des i d’acord amb 
la base 6ena,“Forma i termini de presentació de instancies/sol·licituds i admissió”, els serveis 
de BRG ha elaborat  la corresponent llista provisional d’admesos i exclosos. 
 
La llista d’admesos i exclosos es farà publica en data 15 de setembre de 2021 al tauler 
d’edictes i la pagina web indicada a les bases, i començarà un termini l’endemà de 10 dies 
hàbils per a presentar esmenes i possibles reclamacions. Cas de no haver-hi cap al·legació o 
reclamació a llista provisional esdevindrà definitiva 
 
A la vegada i d’acord amb la bases 7ena de les Bases Reguladores del procediment, cal 
nomenar les persones que formaran part del tribunal de selecció del procés de selecció. 
 
Vist l’informe de la gerent de BRG SLU, de data 14 de setembre de 2021, que es transcriu 
literal a continuació, 
“....” 
INFORME SOBRE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS EN EL  
PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL DE  
GESTOR DEL SERVEI DE NETEJA, PROCEDIMENT OBERT,  
CONCURS OPOSICIÓ, PER UNA DURADA MINIMA DE SIS MESOS  
I POSSIBILITAT DE PRORROGA, A BRG SLU. NOMENAMENT TRIBUNAL 
 
Per resolució de la Presidència de la societat municipal, BRG Progres SLU, número 17/2021 de data 11 
d’agost de 2021, es va aprovar les bases reguladores pel procés de selecció per a la provisió, per concurs 
oposició lliure, d’una placa temporal de durada mínima de sis mesos amb possibilitat de pròrroga, de 
responsable gestor del servei de neteja a la plantilla de BRG Progres, SLU. 
 
En data 24 d’agost de 2021, les bases i la convocatòria del procés de selecció, es van publicar al BOPB. 
 
Transcorregut el termini per a la presentació de les sol·licituds pels interessat/des, i d’acord amb la base 
6ena, “Forma i termini de presentació de instancies/sol·licituds i admissió”, els serveis de BRG ha elaborat  
la corresponent llista provisional d’admesos i exclosos que es considerarà automàticament definitiva si no 
es presenta cap al·legació durant el termini establert. 
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La llista d’admesos i exclosos es farà publica en data 15 de setembre de 2021 al tauler d’edictes i la pagina 
web indicada a les bases, i començarà un termini l’endemà de 10 dies hàbils per a presentar esmenes i 
possibles reclamacions.  
 
Tanmateix vista la base 7ena de les Bases Reguladores del procediment, cal nomenar les persones que 
formaran part del tribunal del procés de selecció. 
 
Vistes les bases reguladores d’aquests procés, es proposa a la Presidència del Consell d’Administració de  
de la societat BRG Progres, SLU., l’adopció del següent acord, 
 
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció  per la implantació 
d’una borsa de treball temporal de netejadors/es, a les següents persones: 
 
Llista provisional d’ADMESOS 
 

1. 77741312 R 
2. 77745458 F 
3. 77739017 Y 
4. 77734050 F 
Son 4 admesos provisionals. 

 
Llista provisional de NO ADMESOS, no es relaciona ja que tots les sol·licituds presentades han estat 
d’acord amb els requisits demanats. 
 
SEGON.- Publicar la present llista d’admesos al tauler d’anuncis de la societat i a la plana web 
(www.brgprogres.cat). 
 
Les persones que vulguin aportar esmenes o reclamacions a la llista provisional aprovada  disposen del 
termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de l’exposició de llista provisional en els termes que estableix  
la base 6ena. de la convocatòria, per tal de presentar al·legacions o reclamacions. Transcorregut aquesta 
termini i la seva publicació, la presidenta resoldrà la llista definitiva d’admesos i exclosos, d’acord amb les 
bases de la convocatòria, 
 
La llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva cas que no es presenti cap al·legació o 
reclamació en el termini assenyalat.   
 
TERCER.- D’acord amb la base setena de les Bases Reguladores es nomena a les persones següents per 
a la composició del tribunal, 
 
PRESIDENT: 
Titular, Sra. Anna Vegas Coletes, gerent de la societat BRG Progres, SLU. 
Suplent: Sr. Marc Pons Soler, membre plantilla BRG de BRG, SLU.  
 
VOCAL 1: 
Titular, Guifré Solé Vinagre. Personal laboral fix de BRG, SLU. 
Suplent: Míriam Domínguez. Personal laboral fix de BRG, SLU. 
 
VOCAL 2 i Secretari: 
Titular: Estanis Salas Casamartina. Personal laboral fix de BRG, SLU. 
Suplent: Estefania Torres Macià. Personal laboral fix de BRG, SLU. 
 
QUART.- Notificar la present resolució als membres del tribunal nomenats pel seu coneixement i efectes. 
 
CINQUE.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell d’administració de la societat,  pel seu 
coneixement i efectes. 
 
No obstant la Presidenta resoldrà 
 
Berga, 14 de setembre de 2021.  
 
 
 
 
 
 
Anna Vegas Coletas. Gerent BRG Progres, SLU. 

 
Vistos els antecedents i l’informe de la gerent de BRG Progres, SLU de data 14 de 
setembre  de 2021, d’acord amb les facultats d’aquesta Presidència, resolc: 

http://www.brgprogres.cat/
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PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció  
per la implantació d’una borsa de treball temporal de ne tejadors/es, a les següents 
persones: 
 
Llista provisional d’ADMESOS 
 

1. 77741312 R 
2. 77745458 F 
3. 77739017 Y 
4. 77734050 F 
Son 4 admesos provisionals. 

 
Llista provisional de NO ADMESOS, no es relaciona ja que tots les sol·licituds 
presentades han estat d’acord amb els requisits demanats. 
 
SEGON.- Publicar la present llista d’admesos al tauler d’anuncis de la societa t i a la 
plana web (www.brgprogres.cat). 
Les persones que vulguin aportar esmenes o reclamacions a la llista provisional 
aprovada  disposen del termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de l’exposició de 
llista provisional en els termes que estableix la base 6ena. de la convocatòria, per tal 
de presentar al·legacions o reclamacions. Transcorregut aquesta termini i la seva 
publicació, la presidenta resoldrà la llista definitiva d’admesos i exclosos, d’acord amb 
les bases de la convocatòria. La llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà 
definitiva cas que no es presenti cap al·legació o reclamac ió.   
 
TERCER.- D’acord amb la base setena de les Bases Reguladores es nomena a les 
persones següents per a la composició del tribunal, 
 
PRESIDENT: 
Titular, Sra. Anna Vegas Coletes, gerent de la societat BRG Progres, SLU. 
Suplent: Sr. Marc Pons Soler, membre plantilla BRG de BRG, SLU.  
 
VOCAL 1: 
Titular, Guifré Solé Vinagre. Personal laboral fix de BRG, SLU. 
Suplent: Míriam Domínguez. Personal laboral fix de BRG, SLU. 
 
VOCAL 2 i Secretari: 
Titular: Estanis Salas Casamartina. Personal laboral fix de BRG, SLU. 
Suplent: Estefania Torres Macià. Personal laboral fix de BRG, SLU. 
 
QUART.- Notificar la present resolució als membres del tribunal nomenats pel seu coneixement i 
efectes. 
 
CINQUE.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell d’administració de la societat, 
pel seu coneixement i efectes. 
 
Berga, 14 de setembre de 2021 
 
 
 
 
 
Aleix Serra Uró   
President, en funcions del Consell 
d’Administració deBRG, Progres, SLU.  

 
 

http://www.brgprogres.cat/

		2021-09-14T14:51:41+0200
	Anna Vegas Coletas - DNI 40561578C (SIG)


		2021-09-15T12:54:14+0200
	Aleix Serra Uró - DNI 39372735R (SIG)




