Resolució de la Presidència del Consell d’Administració 26/2021, de data
28 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
Resultat de les proves de selecció i proposta de contractació.
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 la presidència del consell d’administració numero 25/2021 de data 15 d’octubre
de 2021, es va aprovar la llista d’admesos definitiva i fixar la data de les proves, pel procés de
selecció dos netejadors/es i formació d’un borsa de treball pels 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 27
d’octubre de 2021, que es transcriu literal a continuació,
“....”
INFORME PROPOSTA SOBRE EL PROCES DE SELECCIO
DE DOS NETEJEDORS/ES i FORMACIO DE BORSA DE
TREBALL PEL SERVEI DE NETEJA A BRG PROGRES, SL.U.
Per resolució de la presidència del consell d’administració numero 2 5/2021 de data 15 d’octubre de 2021,
es va aprovar la llista d’admesos definitiva i fixar la data de les proves , pel procés de selecció dos
netejadors/es i formació d’una borsa de treball pels serveis de neteja de BRG Progrés, SLU.
En les dates fixades del dia 19 d’octubre de 2021, prova de català, i dia 20 d’octubre de 2021, les proves
selectives, es van celebrar les proves selectives fixades en les Bases Reguladores del procés, publicades
al BOPB, en data 30 de juliol de 2021.
El tribunal nomenat a la Resolució de Presidència número 19/2021 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 en bases a les Bases aprovades.
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:
POSICIO
1
2
3
4

DNI
........9422T

PUNTUACIO
EFECTES
17,50 Dret a plaça

........5706R

16,00 Dret a plaça

.......0835-R

15,90 Dret a Borsa

........5171-G

15,40 Dret a Borsa
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

........5107Y

15,00 Dret a Borsa

........3635S

14,50 Dret a Borsa

.......7063-G

14,25 Dret a Borsa

.......5061-C

13,00 Dret a Borsa

.......3414-X

12,72 Dret a Borsa

.......2586-S

12,36 Dret a Borsa

.......5304-Z

11,86 Dret a Borsa

.......4287-C

11,43 Dret a Borsa

........9693-Q

9,86 Dret a Borsa

........6287-P

NO APTE Cat.

........6152-V

NO APTE Cat

.......5780-C

NO APTE Cat

.......6463-A

NO APTE

.......0230-L

NO PRESENTAT

.......0837-K

NO PRESENTAT

...... 0593-Q

NO ADMESA

.......6476-K

NO ADMESA

........0695-T
........8038-Y

NO ADMESA
NO ADMESOS

Tots els aspirants presentats que va realitzar es proves selectives, 13 en total, van superar el mínims
exigits a cada prova del procés establert.
Les aspirants amb DNI 39.369.422-T I 39475706-R, va obtenir les puntuacions mes altes i per tant tenen
accés a ocupar les places fixes.
La resta del aspirants del 3 al 13 ambdós incloses, formaran part de la borsa de treball de BRG, SLU, del
serveis de neteja amb les condicions establertes.
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 Regul adores d’aquest procés de selecció.
D’acord amb les bases Reguladores de la convocatòria es proposa contractar a l es persones que van
quedar situades en el 1er., i 2òn lloc de les proves selectives. Cas que alguna d’aquestes dues persones
efectues renuncia a ser contractada es proposarà contractar a la persona següent de la llista d’aspirants
presentats .
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 resolució
d’aquesta Presidència, numero 15/2021 de data 23 de juliol de 2021 i les bases reguladores publicades al
BOP de data 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.
El tràmit de comunicació als interessats es previst a les bases 6 i 11 de les Bases Reguladores d’aquest
procés.
TERCER.- Contractar a la persones amb DNI 39.369.422-T i 39.475.706-R, amb les condicions fixades en
la bases números 3 i 9 del procés de selecció i sectorials de la societat, per a cobrir dos lloc de treball amb
relació laboral indefinida com a netejadores al servei de Neteja de BRG
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El període de prova serà de dos mesos.
QUART.- Que les persones aspirants situades des del numero 3 a la 13, en el resultat del procés de
selecció passin a forma part de la Borsa de Treball del servei de neteja de BRG, SLU., amb els termes i
condicions fixades a les Bases Reguladores d’aquest procés de selecció. Cas que alguna d’aquestes
persones vulgui renunciar a formar part de la borsa de treball caldrà que ho comuniqui formalment a la
societat BRG Progres, SLU., en el termini màxim d’un mes a partir de la data de la present resolució
CINQUÈ.- 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 dur a terme les contractacions corresponents.
SISÈ.- Notificar expressament la present resolució a les persones proposades amb DNI 39.369.422-T i
39.475.706-R, pel seu coneixement i efectes i requerir l’aportació de tota aquella documentació en el
termini fixat en la base numero 9 de les bases reguladores d’aquest procés de selecció.
SETÈ.- 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, 27 d’octubre de 2021.

Anna Vegas Coletas DNI 40561578C (SIG)

Firmado digitalmente por Anna Vegas Coletas - DNI 40561578C
(SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=BRG Progrés SLU,
2.5.4.97=VATES-B64309446, ou=Empleat públic de nivell alt de
signatura, sn=Vegas Coletas - DNI 40561578C,
givenName=Anna, serialNumber=IDCES-40561578C, cn=Anna
Vegas Coletas - DNI 40561578C (SIG)
Fecha: 2021.10.28 14:47:36 +02'00'

Signat. Anna Vegas Coletas. Gerent BRG i Presidenta del Tribunal de selecció. “....”

Vistos els antecedents i d’acord amb es facultats d’aquest vicepresident en funcions del Consell
d’Administració, resolc:
PRIMER.- Aprovar el procés de selecció dut a terme per BRG, Progrés, SLU, d’acord amb la
resolució d’aquesta Presidència, numero 15/2021 de data 23 de juliol de 2021 i les bases
reguladores publicades al BOP de data 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.
El tràmit de comunicació als interessats es previst a les bases 6 i 11 de les Bases Reguladores
d’aquest procés.
TERCER.- Contractar a la persones amb DNI 39.369.422-T i 39.475.706-R, amb les condicions
fixades en la bases números 3 i 9 del procés de selecció i sectorials de la societat, per a cobrir
dos lloc de treball amb relació laboral indefinida com a netejadores al servei de Neteja de BRG
El període de prova serà de dos mesos.
QUART.- Que les persones aspirants situades des del numero 3 a la 13, en el resultat del
procés de selecció passin a forma part de la Borsa de Treball del servei de neteja de BRG,
SLU., amb els termes i condicions fixades a les Bases Reguladores d’aquest procés de selecció.
Cas que alguna d’aquestes persones vulgui renunciar a formar part de la borsa de treball caldrà
que ho comuniqui formalment a la societat BRG Progres, SLU., en el termini màxim d’un mes a
partir de la data de la present resolució
CINQUÈ.- 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 dur a terme les contractacions
corresponents.
SISÈ.- Notificar expressament la present resolució a les persones proposades amb DNI
39.369.422-T i 39.475.706-R, pel seu coneixement i efectes i requerir l’aportació de tota aquella
documentació en el termini fixat en la base numero 9 de les bases reguladores d’aquest procés
de selecció.
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SETÈ.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell d’administració de la societat, pel
seu coneixement i efectes.
Berga, 28 d’octubre de 2021
Aleix Serra Uró DNI 39372735R
(SIG)
2021.10.29
10:19:05 +02'00'

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