Edicte Ajuntament del Morell
Segons Decret d’Alcaldia 108/2018, de 3 d’abril, el tenor literal del qual és el
següent:
En expedient de selecció 132/2018 per a la provisió interina, pel sistema de concurs
oposició, de la plaça d’Intervenció de l’Ajuntament del Morell, reservada a
Funcionaris amb Habilitació de Caràcter Nacional, Subescala d’Intervenció
Tresoreria, Categoria d’Entrada, Grup i Subgrup de funció A1.
ANTECEDENTS
Per Resolució 2018/0069, de 26 de febrer, l’Alcalde de l’Ajuntament del Morell va
aprovar les Bases per les quals havia de regir-se el procés de selecció per a la
provisió interina de la plaça d’Intervenció de l’Ajuntament del Morell, i la
convocatòria d’aquesta selecció.
En Edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 42, de 28
de febrer de 2018, i extractat, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 7575, de 9 de març de 2018, es va dona publicitat a les Bases i
convocatòria de la provisió interina.
El passat 29 de març va concloure el termini de presentació de sol·licituds de
participació en la selecció.
Detectat un error en el Decret 107/2018, de 3 d’abril de 2018 en la resolució
número 2 del mateix.
FONAMENTS
Conforme a la Base 6a de les aprovades per a aquesta convocatòria 2018, s’ha de
dictar Resolució d’aprovació de la relació provisional de persones aspirants admeses
i excloses a la selecció, de nomenament del Tribunal, i d’assenyalament del lloc,
data i hora de constitució i inici de les seves actuacions.
Aquesta Resolució s’ha de fer pública al Tauler d’Edictes i Anuncis Oficial de la
Corporació, i al BOP de Tarragona i ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per
a esmenes i possibles reclamacions, publicació que substitueix la notificació
individual als interessats, d’acord amb l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques.
A la mateixa Base 6a es preveu que, en el cas de no existir persones aspirants
excloses, l’anterior resolució pugui tenir un caràcter definitiu.
Vist el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Deixar sense efecte el Decret 107/2018, de 3 d’abril

Segon.- Aprovar la relació de persones aspirants presentades i admeses al procés
de selecció convocat per a la provisió interina, pel sistema de concurs oposició, de
la plaça d’Intervenció de l’Ajuntament del Morell, reservada a Funcionaris amb
Habilitació de Caràcter Nacional, Subescala d’Intervenció Tresoreria, Categoria
d’Entrada, Grup i Subgrup de funció A1, la qual està integrada per les següents :
Persones aspirants admeses :
DNI
77835817E
39688761F
45477656D
77783101E
48010306Z
39907835Y
39718463Q
39736166D
46635417L
47856058G
Persones aspirants excloses :
DNI

Motiu
d’exclusió

-------------------------

En no haver-hi persones aspirants excloses provisionalment, i conforme a
l’esmentada Base 6a de les aprovades per a la convocatòria, l’aprovació de la
relació de persones aspirants presentades i admeses al procés de selecció ho és
amb caràcter definitiu.
Segon.- Nomenar el Tribunal que ha d’actuar en la qualificació de les proves de
selecció i valoració de mèrits, que integren les següents persones :
PRESIDÈNCIA: Sr. Joan Plana Sola, Tècnic de la Generalitat, com a titular,
i Sr. Xavier Fabregas Minguillón, Tècnic de la Generalitat, com a suplent.
VOCAL 1r: Sr. Adolf Barceló Barceló, Secretari Ajuntament de Vila-Seca,
com a titular, i Sra. Carmina Cuenca Medina, Secretària Interventora SAM
Diputació, com a suplent.
VOCAL 2n: Sr. Xavier Fabregas Minguillón, Tècnic de la Generalitat, com a
titular, i Sr. Joan Plana Sola, Tècnic de la Generalitat, com a suplent.
VOCAL 3r: Sr. Francisco José Pueyo Gracia, Secretari Interventor SAM
Diputació, com a titular, i Sra. María del Carmen Vuelta Santín, Secretària
Interventora SAM Diputació, com a suplent.

VOCAL 4r : Sr. Xavier Salvadó Vives, Secretari Interventor SAM Diputació,
com a titular, i Sr. José Arjona Cruz, Secretari Interventor SAM Diputació,
com a suplent.
SECRETARI: Sra. Mª Eulàlia March Domingo, funcionària de l’Ajuntament
de Vila-Seca, com a titular, i Sra. Montserrat Masdeu Bultó, funcionària de
l’Ajuntament de Vila-Seca.
Els membres del Tribunal podran ser recusats, en qualsevol moment del procés de
selecció, pels motius i en la forma establertes a l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Tercer.- Assenyalar les 8:30 hores del proper 20 d’abril de 2018, a la Sala de Plens
de l’Ajuntament del Morell, Plaça Era del Castell, número 2, per a la constitució del
Tribunal i inici de les seves actuacions.
Quart.- La citació, per a les 9:00 hores del proper 20 d’abril de 2018, a la seu del
Tribunal, de les persones aspirants que han de superar la prova de català que són
les següents:
DNI
39736166D
46635417L

Cinquè.- La citació, per a les 10:00 hores del proper 20 d’abril de 2018, a la seu
del Tribunal, de les persones aspirants presentades i admeses a la selecció.
Sisè.- La publicitat d’aquesta Resolució al Tauler d’Edictes i Anuncis Oficials de
l’Ajuntament del Morell i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà
compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.
El Morell, a 3 d’abril de 2018
L’Alcalde
Pere Guinovart Dalmau

