Ajuntament del Morell

En data 29 de juny de 2018, l’Alcaldia del Morell ha emès resolució aprovant la
relació definitiva d’admesos i exclosos i establint la data, hora i lloc d’inici de les
proves, referents al concurs – oposició per proveir la borsa de peons de brigada de
l’Ajuntament del Morell, amb les següents resolucions:
Antecedents
Per Decret d’Alcaldia 124/2018, de 26 d’abril, l’Alcaldia va aprovar les bases i la
convocatòria de la borsa de treball de peons de brigada per cobrir vacances o
substitucions.
De conformitat amb el que preveu la base quarta de les bases reguladores del
procés selectiu, el termini de presentació d’instàncies es va obrir el dia següent de
la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la província de
Tarragona, i romandrà obert durant el termini de 15 dies naturals, a comptar a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona número 88 de data 8 de maig de 2018.
Per Decret d’Alcaldia 171/2018, de 30 de maig, l’Alcaldia de la Corporació aprovava
la relació provisional d’admesos i exclosos.
En el termini atorgat alguns dels aspirants exclosos provisionalment han esmenat
els defectes observats, motiu pel qual passen a ser admesos al procediment
selectiu.
Fonaments de Dret
- Article 103.3 de la Constitució espanyola de 1978.
- Article 55 i ss. de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.
- Article 53 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Resolucions
És per això que, en virtut del que s'ha exposat més amunt i en execució de les
atribucions que tinc conferides, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la borsa de
treball de peons de brigada de l’Ajuntament del Morell per a cobrir substitucions.
Aspirants admesos:
IDENTIFICACIÓ
39.682.037-E
39.711.471-Q
39.850.998-W
39.884.976-D
39.706.422-G
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Anunci

Ajuntament del Morell
39.673.952-X
39.671.624-M
39.700.872-C
47.768.990-Z
39.909.110-Q
39.691.013-M
20.028.761-Q
39.669.558-D
77.785.970-Q
42.284.926-R
77.782.420-P
Aspirants exclosos:
IDENTIFICACIÓ
26.444.317-K

Motiu
acredita nivell d’estudis
acreditar disposar del carnet de conduir B1
acreditar disposar del carnet de conduir B1
acreditar disposar del carnet de conduir B1

39.699.976-K
47.770.410-P

No
No
No
No

39.667.188-P

No acredita nivell d’estudis

SEGON.- Que s’exposi al públic mitjançant inserció al taulell d’edictes d’aquest
Ajuntament la relació definitiva completa d'aspirants admesos i exclosos al procés
de selecció, i també la resta d'aquesta resolució.

President
Vocal 1
Vocal 2
Secretari

Titular
Eduard Fonoll Tassier
Xavier Torrell Camps
Tomàs Guinart Camps
Qualsevol dels membres del
tribunal designat pel seu
president

Suplent
Javier Rios Muñoz
Mónica Arilla Cubillo
Betriz Berganza Tomé
Qualsevol dels membres del
tribunal designat pel seu
president

QUART.- Nomenar com a assessor especialitzat per a assistir al tribunal en la prova
pràctica al Sr. Anton Granell Gavarró que no tindrà vot i com a suplent al Sr. Josep
Grau Ramírez.
CINQUÈ.- Nomenar com a assessor especialitzat per assistir al tribunal en la prova
pràctica de coneixements de llengua catalana a la senyora Cristina Figueras Gomis i
com a suplent a la Sra. Carme Ruiz Montserrat.
SISÈ.- Recusar els membres de l'òrgan de selecció i als seus assessors sempre que
hi concorrin les circumstàncies o els motius que preveu l'article 23 i en la forma que
determina l'article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
SETÈ.- Establir la data 11 de juliol de 2018 per a la realització de les proves. A les
9:00 hores es realitzarà la primera prova –coneixements de la llengua catalana-,
que es farà a la sala d’actes de l’Ajuntament, i a la qual hauran de concórrer els
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TERCER.- Crear l'òrgan de selecció, la composició del qual és la següent:

Ajuntament del Morell
següents aspirants:
IDENTIFICACIÓ
39.682.037-E
39.711.471-Q
39.850.998-W
39.884.976-D
39.706.422-G
39.673.952-X
39.671.624-M
39.700.872-C
39.909.110-Q
39.669.558-D
77.785.970-Q
42.284.926-R
De conformitat amb la base vuitena del procés selectiu, restaran exemptes
d’acreditar els coneixements de la llengua catalana en el procés selectiu les
persones aspirants que presentin davant de l’òrgan qualificador fins el dia hàbil
anterior a l’assenyalat per a l’inici de la prova de coneixements de llengua catalana
el certificat del nivell de suficiència de català (A2) o superior de la Direcció General
de Política Lingüística o d’un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents
establerts per l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i
s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de
coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

VUITÈ.- Significar que la publicació d’aquesta resolució i l’exposició de la llista al
Taulell d’Edictes de l’Ajuntament del Morell substitueixen la notificació a les
persones interessades, de conformitat amb el que disposa l’article 92 en relació
amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals i amb les bases 6a del concurs –
oposició.
El Morell, a 29 de juny de 2018
El Secretari
Eduard Fonoll Tassier
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Els aspirants que hagin acreditat el nivell A2 de català i no hagin de realitzar la
prova de català, juntament amb els aspirants que superin la prova de català són
citats a les dependències municipals de l’Ajuntament del Morell per tal de realitzar
la segona prova a partir de les 10:30 hores del dia 11 de juliol de 2018.

