Per Decret d’Alcaldia 534/2020, de 28 d’agost de 2020, s’ha resolt el següent:
“DECRET D’ALCALDIA
Antecedents de fet
1. Per Decret d’Alcaldia 337/2020, de 18 de maig, es va aprovar l’oferta
pública d’ocupació de l’any 2020, la qual incloïa tres llocs de treball de
professor/a de música, subgrup de classificació professional A1.
2. Per Decret d’Alcaldia 476/2020, de 4 d’agost, es va aprovar les bases i la
convocatòria del procés selectiu per cobrir aquests tres llocs de treball. No
obstant aquestes bases contenien la transcripció errònia del subgrup de
classificació professional, identificant-lo com A2.
Així mateix, també contenia un error material la base vuitena on es
transcrivia que “la superació del període de prova és indispensable per
adquirir la condició de personal laboral temporal”, redactat que no seria
coherent ni amb l’oferta d’ocupació pública ni amb el que estableix la
base primera, la qual es refereix a la provisió definitiva.
3. Per Decret d’Alcaldia 516/2020, de 17 d’agost, es va deixar sense efecte
la convocatòria del concurs – oposició lliure per a la provisió definitiva del
lloc de treball identificat a la plantilla de personal com a PRF.MUS5, i
s’aprovava una nova convocatòria degut a una modificació substancial en
el contingut funcional d’aquest lloc de treball que no s’havia tingut en
compte.
Fonaments de dret
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques estableix que les Administracions
Públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.
Resolucions
En consideració als anteriors antecedents i fonaments de Dret, aquesta Alcaldia,
en ús de les facultats conferides per la vigent legislació de règim local, resol:
Primer.- Esmenar l’error material contingut a les bases per proveir una plaça de
professor/a de música, especialitat violí (escala d'administració especial, subgrup
de funció A2), una plaça de professor/a de música, especialitat piano (escala
d'administració especial, subgrup de funció A2) i una plaça de professor/a de
música, especialitat gralla (escala d'administració especial, subgrup de funció
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A2), adscrites a l’Àrea d’Ensenyament – Escola Municipal de Música de
l'Ajuntament del Morell, aprovades per Decret d’Alcaldia 476/2020, de 4 d’agost i
per Decret d’Alcaldia 516/2020, de 17 d’agost, de manera que on diu:
“subgrup de classificació professional A2”
Ha de dir:
“subgrup de classificació professional A1”.
I on diu:
“la superació del període de prova és indispensable per adquirir la condició de
personal laboral temporal”.
Ha de dir:
“la superació del període de prova és indispensable per adquirir la condició de
personal laboral fixe discontinu”.
Segon.- Donar publicitat a l’esmena de les bases mitjançant edicte al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu
electrònica municipal de l’Ajuntament del Morell, amb indicació expressa de què
aquesta modificació no altera els terminis en curs de la convocatòria.

Quart .- Fer avinent que, contra l’anterior aprovació, es pot interposar:
Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat d’aquesta classe de
Tarragona que per torn correspongui, a interposar en el termini de dos
mesos comptats del dia següent al de la publicació de les Bases i
convocatòria, i alternativa i potestativament,
Recurs de Reposició davant l’Alcaldia, a interposar en termini d’un mes
comptat igualment del dia següent al de la publicació de les Bases i
convocatòria,
, a banda de qualsevol altres que s’estimin pertinents.
Cinquè.- Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta resolució
es donarà compte al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri.”
El Morell, a la data de la signatura electrònica
Eloi Calbet Ferran
Alcalde
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Tercer.- Sotmetre simultàniament l’esmena de les bases aprovades per Decret
d’Alcaldia 418/2020, de 20 de juliol, a informació pública durant 20 dies naturals,
a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, per al seu examen i
presentació d’al·legacions.
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