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Resolució de la Presidència del Consell d’Administració 24/2020, de data 
11 d’octubre 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 
 
Resultat de les proves de selecció i proposta de contractació. 
 
Motivació.- 
 
El consell d’administració de la societat en la sessió 6/2021 de data 2 de juliol de 2021 
va donar l’assabentat i el vistiplau, i va aprovar les bases reguladores del procés de 
selecció. 
 
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 van 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. 
 
En data 24 d’agost de 2021, les bases i la convocatòria del procés de selecció, es van 
publicar al BOPB. 
 
Per resolució de la presidència del consell d’administració numero 21/2021 de data 30 
de setembre de 2021, es va aprovar la llista d’admesos definitiva i fixar la data de les 
proves, pel procés de selecció d’un responsable temporal pel serveis de neteja de BRG 
Progrés, SLU. 
 
Realitzades les proves del procés de selecció i vist l’informe de la gerent de BRG SLU, de data 
11 d’octubre de 2021, que es transcriu literal a continuació, 
“....” 
INFORME PROPOSTA SOBRE EL PROCES  
DE SELECCIO PER RESPONSABLE TEMPORAL  
DEL SERVEI DE NETEJA A BRG PROGRES, SL.U. 
 
Per resolució de la presidència del consell d’administració numero 21/2021 de data 30 de setembre de 
2021, es va aprovar la llista d’admesos definitiva i fixar la data de les proves, pel procés de selecció d’un/a 
responsable temporal pel serveis de neteja de BRG Progrés, SLU. 
 
En la data fixada el 6 d’octubre de 2022, es van celebrar les proves selectives fixades en les Bases 
Reguladores del procés, publicades al BOPB, en data 24 d’agost de 2021. 
 
El tribunal nomenat a la Resolució de Presidència numero 20/2020 de data 14 de setembre de 2020, va 
realitzar, a la data fixada,  les proves corresponents als aspirants i va avaluar a les persones presentades 
en la seva capacitat i mèrits. 
 
Consta en aquest informe com annex l’Acta del Tribunal amb els resultats obtinguts pel aspirants. 
 
El resultat del procés selectiu amb la suma de les puntuacions obtingudes classificats de major a menor, es 
relaciona a continuació literal:  
 
DNI   PUNTUACIO  POSICIÓ 
 
77739017 Y 16,85 Punts    1er. 
77734050 F 14 Punts    2òn. 
77745458 F 13,50 Punts    3er. 
77741312R 11,85 Punts    4art. 
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Tots els aspirants van superar el mínims exigits a cada prova del procés establert i la candidata amb DNI 
77739017 Y, va obtenir la puntuació mes alta. 
 
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 va quedar 
situada en el 1er lloc del Procés. Cas que efectues renuncia a ser contractada es proposarà contractar a la 
persona següent de la llista d’aspirants.  
 
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 resol ució 
d’aquesta Presidència  numero 17/2021 de data 11 d’agost de 2021 i les bases reguladores publicades al 
BOP de data 24 d’agost de 2021.   
 
SEGON.- 
  
2.1. Publicar a la web indicada en la bases i al taulell d’anuncis de la societat, la llista de  puntuació del 
procés de selecció, d’acord amb el que preveu la base numero 10 “comunicacions” de les bases 
reguladores d’aquest procés de selecció. 
 
2.2.. Per 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. 
 
TERCER.- Contractar a la persona amb DNI 77739017 Y, amb les condicions fixades en la bases número 3 
i 9  del procés de selecció i sectorials de la societat, per a cobrir el  lloc de treball de responsable temporal 
del servei de neteja de BRG Progres, SLU., pel període de sis mesos a partir del dia 25 d’octubre de 2021, 
prorrogables, si ‘s’escau, en el benentès que aquesta contractació no suposarà en cap cas una relació 
laboral fixe ni indefinida, amb la societat BRG Progres, SLU. El període de prova serà de dos mesos. 
 
QUART.- Facultar a la gerent de la societat, Anna Vegas Coletas, o a qui designi, per que  realitzi i executi 
tots els actes tramitis i necessaris per tal de dur a terme contractació corres ponent.  
 
CINQUE.- Notificar expressament a la present resolució a la persona proposada , pel seu coneixement i 
efectes i requerir.li l’aportació de tota aquella documentació en el termini fixat en la base numero 9 de les 
bases reguladores d’aquest procés de selecc ió. 
 
SISÈ.- 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, 11 d’octubre de 2021. 
 
 
 
 
 
Signat. Anna Vegas Coletas. 
Gerent BRG i Presidenta del  
Tribunal de selecció. “....” 

 
Per tant vist el que s ’exposa en els antecedents, aquest Vicepresident un funcions de 
President  del consell d’administració dde BRG, SLU., resolc: 
 
PRIMER.- Aprovar el procés de selecció dut a terme per BRG, Progrés, SLU, d’acord 
amb la resolució d’aquesta Presidència  numero 17/2021 de data 11 d’agost de 2021 i 
les bases reguladores publicades al BOP de data 24 d’agost de 2021.   
 
SEGON.- 
  
2.1.Publicar a la web indicada en la bases i al taulell d’anuncis de la societat, la llista 
de puntuació del procés de selecció, d’acord amb el que preveu la base numero 10 
“comunicacions” de les bases reguladores d’aquest procés de selecció. 
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2.2. Per 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. 
 
TERCER.- Contractar a la persona amb DNI 77739017 Y, amb les condicions fixades 
en la bases números 3 i 9  del procés de selecció i sectorials de la societat, per a cobrir 
el  lloc de treball de responsable temporal del servei de neteja de BRG Progres, SLU., 
pel període de sis mesos a partir del dia 25 d ’octubre de 2021, prorrogables, si s’escau, 
en el benentès que aquesta contractació no suposarà en cap cas una relació laboral 
fixe ni indefinida, amb la societat BRG Progres, SLU. 
El període de prova serà de dos mesos. 
 
QUART.- Facultar a la gerent de la societat, Anna Vegas Coletas, o a qui designi, per 
que  realitzi i executi tots els actes tramitis i necessaris per tal de dur a terme 
contractació corresponent.  
 
CINQUE.- Notificar expressament a la present resolució a la persona proposada, pel 
seu coneixement i efectes i requerir.li l’aportació de tota aquella documentació en el 
termini fixat en la base numero 9 de les bases reguladores d’aquest procés de selecció.  
 
SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell d’administració de la 
societat, pel seu coneixement i efectes.  
 
Berga, 11 d’octubre de 2021 
 
 
 
 
 
 
Aleix Serra Uró   
Vicepresident, en funcions de President  
del Consell d’Administració de BRG,SLU.  
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