ANUNCI

El Tribunal del concurs – oposició per a proveir la plaça de tècnic/a de sistemes
d’informació i noves tecnologies de l’Ajuntament del Morell, reunit en sessió de 20
d’octubre de 2020, ha adoptat per unanimitat els següents acords:

“ACTA DE LA REUNIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR
Identificació de la sessió
Data: 20 d’octubre de 2020
Hora: 9:10 hores
Lloc: Sala de Reunions de l’Ajuntament Vell
Hi assisteixen:
-

Xavier Tardiu Bonet que actua com a president

Jesús Redón Diez-Canseco, que actua com a vocal i secretari
Joaquim Julià Panadès, que actua com a vocal
Samer Ibrahem Fernández, actua com a vocal

Ordre del dia
1. Constitució del Tribunal qualificador.
2. Realització de la prova pràctica.
3. Valoració dels resultats.

Desenvolupament de la sessió
1. Es constitueix en segona sessió el Tribunal qualificador del concurs - oposició per a proveir la plaça de
tècnic/a de sistemes d’informació i noves tecnologies de l’Ajuntament del Morell, d'acord amb les bases
aprovades per Decret d’Alcaldia 444/2020, de 21 de juliol.
El president del Tribunal procedeix a donar les explicacions per a la realització de la segona prova,
consistent en la realització de dos supòsits pràctics d’acord amb els exercicis plantejats pel Tribunal, en
relació al temari relacionat a l’annex II de les Bases reguladores del procés selectiu.
El Tribunal fixa el temps per realitzar aquest exercici en dues hores.

A aquesta prova hi concorren les persones incloses en la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos
aprovada per Decret d’Alcaldia 269/2015, de 7 d’agost i que han superat la prova prèvia.
La prova s’inicia a les 9:15 i finalitza a les 11:15 hores.
Acords
1. Declarar constituït vàlidament en segona sessió el Tribunal qualificador, amb els membres següents:
-

Xavier Tardiu Bonet que actua com a president

Jesús Redón Diez-Canceco, que actua com a vocal i secretari
Joaquim Julià Panadès, que actua com a vocal
Samer Ibrahem Fernández, actua com a vocal

2. Fer públiques les qualificacions corresponents a la quarta prova del procés selectiu, que són les
següents:
Núm.
1
2

IDENTIFICACIÓ
Josep Verge Rallo
Joaquim Galan Gil

QUALIFICACIÓ 4a PROVA
31,66
NO APTE

3. Fer avinent que de conformitat amb l’acord adoptat pel Tribunal en la sessió de 2 d’octubre de 2020
els aspirants que hagin superat la quarta prova resten convocats a la realització de la cinquena prova
–prova psicotècnica- el dia 29 d’octubre de 2020 a les 9:00, que es realitzarà a la Sala d’Actes de la
Casa Consistorial, situada a la plaça de l’Era del Castell, 5, del Morell.”

Contra aquesta resolució, per ser acte de tràmit no qualificat, no es pot interposar
cap recurs, sens perjudici que es podrà al·legar l’oposició per a la consideració en la
resolució que posi fi al procediment.
El secretari,
Jesús Redon
Diez-Canseco DNI 39864154W
(TCAT)
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