Resolució de la Presidència del Consell d’Administració 21/2020, de data
30 de setembre de 2021

PROCEDIMENT
Procés de selecció d’un lloc de treball temporal de gestor responsable del serveis
de neteja, procediment obert concurs oposició, al serveis de neteja de BRG SLU
Llista definitiva d’admesos al procés de selecció. Data, hora i lloc celebració
proves selectives.
Motivació.Per resolucions de la presidència del Consell d’Administració números 17/2021, de data
11 d’agost de 2021 i 20/2021 de data 14 de setembre es va convocar un procés de
selecció per un lloc de treball temporal de gestor responsable del serveis de nete ja de
BRG, SLU., i nomenar als membres del Tribunal corresponent de les proves de
selecció, respectivament.
En data 30 de setembre de 2021, la gerent de Brg, SLU, i presidenta del Tribunal del
procés referenciat, ha emès informe que es transcriu literal a continuació:
“...”INFORME SOBRE EL PROCES DE SELECCIÓ D’UN LLOC DE TREBALL COM A RESPONSABLE
TEMPORAL DEL SERVEIS DE NETEJA A BRG, SLU.
Llista definitiva d’admesos i data, lloc i hora de celebració de les proves.
Per resolució de la presidència del Consell d’Administració número 17/2021, es va convocar un procés de
selecció per un lloc de treball temporal de gestor responsable del serveis de neteja de BRG, SLU.
La convocatòria i les seves bases van ser publicades al BOPB en data 24 d’agost de 2021.
Per resolució de la presidència del Consell d’Administració número 20/2021, es va aprovar la llista
provisional d’admesos al procés de selecció, així com el nomenament del Tribunal per aquest procediment.
Transcorregut el termini d’exposició publica de 10 dies hàbils de la llista provisional d’admesos, no s’ha
presentat cap reclamació al respecte. Per tant d’acord amb la base 6.b.-. “Admissió de aspirants”, la llita
provisional d’admesos ha quedat automàticament elevada a definitiva.
A la Presidència del Consell d’Administració, exercida en funcions pel vicepresident del Consell
a l’estar vacat el càrrec de President, es proposa l’adopció de la següent resolució:
Primer.- Elevar a definitiva la llista provisional d’admesos al procediment de selecció d’un lloc de treball
temporal de responsable de servei de neteja de BRG, SLU.
Segon.- Establir la data la celebració i lloc de les proves selectives pel proper dimecres, dia 6 d’octubre de
2021, a les 11 hores del mati a la Plaça Maragall número 1 de Berga.
Tercer.- Publicar a la web de la societat i al tauler d’edictes físic tal com consta a la base 2., de la
convocatòria.
El tràmit de publicació que s’esmenta substitueix la notificació individual als interessats, article 45 de la Llei
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, LPACAP, Llei 39/2015, d’ 1
d’octubre
Berga, 30 de setembre de 2021.
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Vistos els antecedents i l’informe de la gerent de BRG Progres, SLU de data 30 de
setembre de 2021, d’acord amb les facultats d’aquesta Presidència, resolc:
Primer.- Elevar a definitiva la llista provisional d’admesos al procediment de selecció
d’un lloc de treball temporal de responsable de servei de neteja de BRG, SLU.
Segon.- Establir la data la celebració i lloc de les proves selectives pel proper
dimecres, dia 6 d’octubre de 2021, a les 11 hores del mati a la Plaça Maragall número 1
de Berga.
Tercer.- Publicar a la web de la societat i al tauler d’edictes físic tal com consta a la
base 2., de la convocatòria.
El tràmit de publicació que s’esmenta substitueix la notificació individual als interessats,
article 45 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Publiques, LPACAP, Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre
Berga, 30 de setembre de 2021.
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