Resolució de la Presidència del Consell d’Administració 25/2021, de data
15 d’octubre de 2021

PROCEDIMENT
Procés de selecció per dues places de personal fixe de neteja a BRG Progres, SLU., i
formació d’una borsa de treball per a cobrir vacants, substitucions i altres necessitats
temporals de la plantilla del serveis de neteja

Llista DEFINITIVA 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 15/2021 de data 23 de juliol de 2021, es va aprovar les
bases reguladores pel procés de selecció per a la provisió, per concurs oposició lliure,
de dues places de personal fixe de neteja i formació d’una borsa de treball per a cobrir
vacants, substitucions i altres necessitats temporals a la plantilla de BRG Progres, 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 30 de juliol de 2021, les bases i la convocatòria del procés de selecció, es van
publicar al BOPB.
Per resolució de Presidència de BRG, Progres, SLU., número 19/2012, de data 14 de
setembre de 2021, es va aprovar la llista provisional d’admesos i no admesos d’aquest
procés de selecció.
D’acord amb les bases reguladores del procés de selecció es va obrir un termini de
reclamacions de 10 dies hàbils per a realitzar possibles al·legacions i reclamacions per
part dels interessats. El termini va concloure el dia 29 de setembre de 2021.
A partir d’aquesta data, 29 de setembre de 2021, el tribunal del procés selectiu va
examinar les reclamacions rebudes i va resoldre proposta de llista definitiva admesos i
No admesos. La composen 18 persones admeses i 5 no admeses.
També cal establir l’hora, el lloc i la data de la celebració de les proves selectives.
Vistes les bases reguladores d’aquests procés, es proposa a la Presidència del Consell
d’Administració de la societat BRG Progres, SLU., l’adopció de les següent resolució.
Vist l’informe de la gerent de BRG SLU, de data 15 d’octubre de 2021, que es transcriu literal a
continuació,
“....”
INFORME SOBRE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS EN EL
PROCÉS DE SELECCIÓ DE DOS NETEJADORS i FORMACIÓ
DE BORSA DE TREBALL A BRG PROGRES, SLU.
PRIMER.- Aprovar la llista DEFINITIVA d’admesos i no admesos al procés de selecció per la implantació
d’una borsa de treball temporal de netejadors, a les següents persones:
Llista DEFINITIVA d’ADMESOS
1. 77735107 Y
2. 39365171 G

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Y7585061-C
39369422 T
Y8014287-C
77743414-X
Y1687063-G
77746287-P
77732586-S
Y5916463-A
33896152-V
Y6660230-L
77745304-Z
45883635-S
39475706-R
40569693-Q
Y7400835-R
Y3825780-C

*
*
*
*
*
*

*

*

Son 18 admesos DEFINITIUS.

Les persones admeses en la llista definitiva on i consta un asterisc al costat del seu DNI NIE, al no va haver aportat
documentació suficient del seu nivell de Català hauran de presentar-se a la prova de Català corresponent.
Llista DEFINITIVA de NO
1. Y8014287-C
2. 40976476-K
3. 77750695-T
4. Y0280837-K
5. Y8418038-Y

ADMESOS
Documentació no aportada. Base 6.a,
Documentació no aportada. Base 6.a.
Documentació no aportada. Base 6.a.
Documentació no aportada. Base 6.a.
Documentació no aportada. Base 6.a.
Son 5 no admesos DEFINITIUS

Document
Document
Document
Document
Document

titulació
titulació
titulació
titulació
titulació

exigida
exigida
exigida
exigida
exigida

SEGON.- Publicar la present llista definitiva d’admesos i no admesos al tauler d’anuncis de la societat i a la
plana web (www.brgprogres.cat).
D’acord amb la base 6 apartat b. “Admissió dels aspirants” el tràmit de publicació que s’esmenta substitueix
la notificació individuals als interessats. Tal com disposa l’article 45 de la Llei de procediment administratiu
comú de les administracions publiques. LPACAP, Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Pel que fa a possibles impugnacions sobre acords del present procediment s’estan al que disposa la base
13 “Impugnacions” de les bases reguladores del present procés.
TERCER.- Fixar el proper els dies, hores i llocs per a la realització de les proves selectives corresponents
amb el següent calendari
1.- Prova de català per aquelles persones que consten a la llista definitiva d’admesos amb un asterisc al
costat del DNI o NIE i que no han aportat la documentació del nivell de Català que prescriu la base
cinquena, apartat g) de les bases de la convocatòria. La prova es realitzarà a la seu de BRG, SLU, Plaça
Maragall 1 de Berga, dimarts dia 19 d’octubre a les 11 hores del mati. La prova es valora com APTE i NO
Apte. Aquesta darrera qualificació no permet prendre parts a la resta de proves.
2.- Les proves selectives es realitzaran a L’escola Municipal de Música de Berga, Plaça Germà Franciscà
P. Antoni Baylina, 15, de Berga, el proper DIMECRES dia 20 d’octubre de 2021, a les 10 hores del mati.
Els aspirants hauran de portar el seu document oficial d’Identitat, DNI, NIE o Passaport en vigent.
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, 15 d’octubre de 2021.
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Anna Vegas Coletas.
Gerent BRG Progres, SLU.
Pdta. Tribunal procés. “....”
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Vistos els antecedents i d’acord amb les facultats d’aquest vicepresident en funcions de
President del Consell d’Administració, resolc:
PRIMER.- Aprovar la llista DEFINITIVA d’admesos i no admesos al procés de selecció per la
implantació d’una borsa de treball temporal de netejadors, a les següents persones:
Llista DEFINITIVA d’ADMESOS
1. 77735107 Y
2. 39365171 G
3. Y7585061-C
4. 39369422 T
5. Y8014287-C
6. 77743414-X *
7. Y1687063-G *
8. 77746287-P *
9. 77732586-S *
10. Y5916463-A *
11. 33896152-V *
12. Y6660230-L
13. 77745304-Z
14. 45883635-S
15. 39475706-R *
16. 40569693-Q
17. Y7400835-R
18. Y3825780-C *

Son 18 admesos DEFINITIUS.

Les persones admeses en la llista definitiva on i consta un asterisc al costat del seu DNI NIE, al no va
haver aportat documentació suficient del seu nivell de Català hauran de presentar-se a la prova de Català
corresponent.

Llista DEFINITIVA de NO ADMESOS
1. Y8014287-C Documentació no aportada. Base
2. 40976476-K Documentació no aportada. Base
3. 77750695-T Documentació no aportada. Base
4. Y0280837-K Documentació no aportada. Base
5. Y8418038-Y Documentació no aportada. Base
Son 5 no admesos DEFINITIUS

6.a,
6.a.
6.a.
6.a.
6.a.

Document
Document
Document
Document
Document

titulació
titulació
titulació
titulació
titulació

exigida
exigida
exigida
exigida
exigida

SEGON.- Publicar la present llista definitiva d’admesos i no admesos al tauler d’anuncis de la
societat i a la plana web (www.brgprogres.cat).
D’acord amb la base 6 apartat b. “Admissió dels aspirants” el tràmit de publicació que s’esmenta
substitueix la notificació individuals als interessats. Tal com disposa l’article 45 de la Llei de
procediment administratiu comú de les administracions publiques. LPACAP, Llei 39/2015, d’1
d’octubre.
Pel que fa a possibles impugnacions sobre acords del present procediment s’estan al que
disposa la base 13 “Impugnacions” de les bases reguladores del present procés.
TERCER.- Fixar el proper els dies, hores i llocs per a la realització de les proves selectives
corresponents amb el següent calendari
1.- Prova de català per aquelles persones que consten a la llista definitiva d’admesos amb un
asterisc al costat del DNI o NIE i que no han aportat la documentació del nivell de Català que
prescriu la base cinquena, apartat g) de les bases de la convocatòria. La prova es realitzarà a la
seu de BRG, SLU, Plaça Maragall 1 de Berga, dimarts dia 19 d ’octubre a les 11 hores del mati.
La prova es valora com APTE i NO Apte. Aquesta darrera qualificació no permet prendre parts a
la resta de proves.
2.- Les proves selectives es realitzaran a L’escola Municipal de Música de Berga, Plaça Germà
Franciscà P. Antoni Baylina, 15, de Berga, el proper DIMECRES dia 20 d’octubre de 2021, a les
10 hores del mati.
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Els aspirants hauran de portar el seu document oficial d’Identitat, DNI, NIE o Passaport vigent.
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’a dministració de la societat,
pel seu coneixement i efectes.
Berga, 15 d’octubre de 2021
Aleix Serra Uró DNI 39372735R
(SIG)
2021.10.15
15:40:19 +02'00'

Signat: Aleix Serra Uró
Vicepresident en funcions de
President del Consell d’Administració
de BRG, Progres, SLU.
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