Identificació de l’expedient: Convocatòria pública del procés selectiu d’una borsa de
treball d’administratius, personal funcionari interí, enquadrada a l'escala
d'Administració General, subgrup de funció C1.
Expedient número: 1405/2021
Tràmit: Convocatòria i data d’examen de la prova teòrica.

1. El Decret d’Alcaldia número 2021-0927, de 3 de desembre de 2021, aprovar la
convocatòria del concurs–oposició lliure per a la provisió interina del lloc de treball
identificat a la plantilla de personal com a ADM.1 (escala Administració General,
subgrup de funció C1) i la formació d’una borsa de treball de personal administratiu.
2. Les bases específiques del procés selectiu han estat publicades al Diari Oficial de la
Generalitat número 8560, de 10 de desembre de 2021 i al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona CVE 2021-10697 de 10 de desembre de 2021.
3. Vist que el dia 30 de desembre de 2021 va finalitzar el termini per poder presentar
les sol·licituds per formar part a la convocatòria del procés selectiu.
4. El dia 27 de gener s’exposa al públic durant un termini de deu dies hàbils, comptats
a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional per formular reclamacions i
fer esmenes. En cas que no se’n presentin, aquest llistat provisional esdevindrà
definitiu sense necessitat d’ulterior acord ni publicació.
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4. Vist el decret d’alcaldia número 192/2022 de data 1 de març on resolt el llistat
definitiu d’admesos i exclosos.
Fonament de dret
1. Art. 60 del RD 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. Art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
3. Bases generals que regulen els processos de selecció i provisió de llocs de treball
de l’Ajuntament del Morell.
Resolució
1. Convocar al tribunal i els/les aspirants que hagin superat la prova de català del nivell
C1 i siguin exempt/es, el dia 8 de març a les 16.45 hores, a l’I.E.S. el Morell, situat
al Carrer Cèsar Martinell, 1 per realitzar la rova teòrica (tipus test).

Codi Validació: 5NZJJDHREFDM7GDYACHLLM5D6 | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Eloi Calbet Ferran (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 02/03/2022
HASH: 2dbfcbc27030c47f63e43d3a6709af31

DECRET D’ALCALDIA

2. Les persones aspirants hauran de portar obligatòriament mascareta, venir proveïts
del DNI (sense aquest requisit no podrà ser admès a la celebració de la prova), portar
un bolígraf, i esperar a ser cridats pel Tribunal respectant la distància de seguretat i
evitant aglomeracions. En el moment de ser cridats, els aspirants portaran una
declaració responsable signada, on deixaran constància que no pateixen cap dels
símptomes compatibles descrits pel Departament de Salut o El Ministeri de Sanitat
com a indicador de poder patir COVID-19. La declaració responsable es pot
descarregar del següent enllaç:

Document signat electrònicament
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Peu de recurs
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de
la seva notificació
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https://elmorell.cat/wp-content/uploads/models/Formulari-Declaracio-responsableCovid-19_MORELL.pdf

