Resolució del President del Consell d’Administració 12/2022, de data 7
d’abril de 2022
PROCEDIMENT
Provisió d’un lloc de treball d’un tècnic/a d’administració general i RRHH a BRG Serveis
MP., SLU. (En endavant BRG SLU).
Llista provisional d’admesos al procés de selecció
Motivació.Per resolució del President de la societat municipal, BRG Progres SLU, número 5/2022 de data
4 de març de 2022, es va ratificar les bases reguladores pel procés de selecció i iniciar el procés
de selecció per a la provisió, per concurs oposició lliure, d’una plaça d’un tècnic/a
d’administració general i RRHH BRG Progres, SLU.
El 16 de març de 2022 les bases i la convocatòria del procés de selecció, es van publicar al
BOPB.
El termini assenyalat per a la presentació de solꞏlicituds va ser de 20 dies naturals comptadors a
partir del dia següent a la data de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPB, base
6ena.
Transcorregut el termini per a la presentació de les solꞏlicituds pels interessat/des i d’acord amb la bases
4art i 5ena,“Presentacio de solꞏlicituds” i “Sistema de presentació de solꞏlicituds”, 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 7 d’abril de 2022 al tauler d’edictes i la pagina
web indicada a les bases, i començarà un termini l’endemà de 10 dies naturals per a presentar
esmenes i possibles reclamacions. Si aquest termini fineix en dia inhàbil caldrà considerar el darrer dia
de reclamacions el primer dia hàbil següent.
Cas de no haver-hi cap alꞏlegació o reclamació a la llista provisional aquesta esdevindrà definitiva.
El tràmit de publicació que s’esmenta substitueix la notificació individuals als interessats/des, tal om
disposa l’article 45 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
LPACAP 3972015, d’1 d’octubre. Base 6ena.
Vist l’informe del serveis BRG SLU, de data 7 d’abril de 2022, que es transcriu literal a continuació,
“....”
INFORME SOBRE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN TENIC/A
EN ADMINISTRACIO GENERAL I RECURSOS HUMANS A BRG SERVEIS M., SLU. ABRIL 2022.
Per resolució de la President de la societat municipal, BRG Serveis M.P., SLU, (en endavant BRG, SLU)
número 6/2022 de data 4 de març de 2022, es va ratificar i aprovar les bases reguladores pel procés de
selecció per a la provisió, per concurs oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a en administració general i
RRHH, vacant existent a la plantilla de personal laboral BRG, SLU., i l’inici del procés de selecció
En data 16 de març de 2022 les bases i la convocatòria del procés de selecció, es van publicar al BOPB.
Transcorregut el termini per a la presentació de les solꞏlicituds pels interessat/des, i d’acord amb la bases
4arta i 5ena, els serveis de BRG han elaborat la corresponent llista provisional d’admesos i exclosos.
La llista d’admesos i exclosos es farà publica en data 7 d’abril de 2022 al tauler d’edictes i la pagina web
indicada a les bases, i començarà un termini l’endemà de 10 dies naturals per a presenta esmenes i
possibles reclamacions. Cas que el darrer dia del termini s’escaigui en dia inhàbil es prorrogarà el termini
fins el primer dia hàbil següent. La llista es considerarà automàticament definitiva si no es presenta cap
alꞏlegació durant el termini establert.
Vistes les bases reguladores d’aquests procés, es proposa a la Presidenta de la societat BRG, SLU.,
l’adopció del següent acord,
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PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos al procés de selecció pel proveïment d’una placa
d’auxiliar administratiu/iva, a les següents persones:
Llista provisional d’ADMESOS
Català

Caldrà fer prova

1

2022-238

41555083V

SI

NO

2

2022-256

52306856A

SI

NO

3

2022-265

39365877C

SI

4

2022-276

45480081L

NO

5

2022-316

43427102C

NO

6

2022-321

Y5774866V NO

NO
SI, CALDRA FER
PROVA
SI, CALDRA FER
PROVA
SI, CALDRA FER
PROVA

7

2022-327

77744766M SI

NO

Numero

Numero. Registre

NIF

Son 7 persones ADMESES.
Les persones assenyalades per realitzar la prova de català, si abans de la realització de les proves
demostren amb la documentació oficial adient el seu nivell de català, quedaren dispensades de la prova de
català.
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 naturals a partir de l’endemà de l’exposició de llista provisional d’admesos i exclosos,
per tal de presentar alꞏlegacions o reclamacions. Cas que el darrer dia del termini s’escaigui en dia inhàbil
es prorrogarà el termini fins el primer dia hàbil següent. 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 alꞏlegació o
reclamació.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell d’administració de la societat, pel seu
coneixement i efectes.
No obstant el President resoldrà
Berga, 7 d’abril de 2022.Signat. Anna Vegas Coletes. Gerent BRG, SLU. “....”

Vistos els antecedents i l’informe dels serveis de BRG, SLU de data 7 d’abril de 2022, d’acord amb
les facultats aquet President, resolt:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos al procés de selecció pel proveïment d’una
placa d’auxiliar administratiu/iva, a les següents persones:
Llista provisional d’ADMESOS
Numero

Numero Registre

NIF

Català Caldrà fer prova català

1

2022-238

41555083V

SI

NO

2

2022-256

52306856A

SI

NO

3

2022-265

39365877C

SI

NO

4

2022-276

45480081L

NO

SI, CALDRA FER PROVA

5

2022-316

43427102 C

NO

SI, CALDRA FER PROVA

6

2022-321

Y5774866V

NO

SI, CALDRA FER PROVA

7

2022-327

77744766M

SI

NO

2

Son 7 persones ADMESES.
Les persones assenyalades per realitzar la prova de català, si abans de la realització de les
proves demostren amb la documentació oficial adient el seu nivell de català, quedaren
dispensades de la prova de català.
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 naturals a partir de l’endemà de l’exposició de llista provisional
d’admesos i exclosos, per tal de presentar alꞏlegacions o reclamacions. Cas que el darrer dia del
termini s’escaigui en dia inhàbil es prorrogarà el termini fins el primer dia hàbil següent.
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
alꞏlegació o reclamació.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell d’administració de la societat,
pel seu coneixement i efectes.
Berga, 7 d’abril de 2022
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Ivan Sànchez Rodriguez
President CA BRG, SLU.
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