Es fa públic per a general coneixement el decret d’Alcaldia 2022-0490, de 12 de
maig de 2022, amb el contingut següent:
Fets

1. El Decret d’Alcaldia número 2021-0939, de 31 de gener de 2022, resol aprovar les bases
específiques i convocatòria del procés selectiu d’una borsa de treball de tècnic/a d’auxiliar de
biblioteca municipal, subgrup C1, de caràcter temporal.
2. Les bases específiques del procés selectiu han estat publicades al Diari Oficial de la
Generalitat número 8603, de 10 de febrer de 2022 i al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona CVE 2022-00817 de 11 de febrer de 2022.
3. Vist que el dia 2 de febrer de 2022 va finalitzar el termini per poder presentar les
sol·licituds per formar part a la convocatòria del procés selectiu.
4. 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.
5. El Decret d’Alcaldia número 2022-0413, de data 21 d’abril de 2022, resol aprovar les bases
específiques i convocatòria del procés selectiu d’una borsa de treball de tècnic/a d’auxiliar de
biblioteca municipal, subgrup C1, de caràcter temporal.
Fonament de dret






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.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
Bases generals que regulen els processos de selecció i provisió de llocs de treball de
l’Ajuntament del Morell.
L’article 109.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, que regula el dret de les administracions
públiques de rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats,
els errors materials de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Resolució
1.- Modificar les bases per al procés selectiu per a la convocatòria d’una borsa de treball de
tècnic auxiliar de biblioteca, publicada al BOPT núm. 2022-817, en data 11 de febrer de 2022.
1.1.- Modificar el punt núm. 7 de les bases segons s’indica a continuació:
On deia:
“Segon exercici: Exercici prova teòrica-pràctica:
4.1. Proves teòrico-pràctiques: Constarà dels següents exercicis obligatoris i
eliminatoris.
4.1.1 Prova de coneixements teòric/pràctics. Consistirà en contestar per escrit un cas
pràctic, en català, de 10 preguntes amb respostes alternatives sobre el contingut del
temari d’aquesta convocatòria que serà el següent...”
Ha de dir:
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“Segon exercici: Exercici prova teòrica-pràctica:
4.1. Proves teòrico-pràctiques: Constarà dels següents exercicis obligatoris i
eliminatoris.
4.1.1 Prova de coneixements teòric/pràctics. Consistirà en contestar per escrit un cas
pràctic, en català, de 10 preguntes amb respostes concretes sobre el contingut del
temari d’aquesta convocatòria que serà el següent...”
1.2- Modificar el punt núm. 7 de proves selectives. A la fase concurs s’ha d’incloure una
entrevista curricular que consistirà:
Entrevista curricular (puntuació màxima 5 punts):
El Tribunal mantindrà una entrevista amb els aspirants que hagin superat la fase
d’oposició.
La finalitat de l’entrevista és per assegurar l’objectivitat, la racionalitat del procés
selectiu i els requeriments funcionals, que es fonamentarà en els aspectes curriculars
dels aspirants amb una puntuació màxima de 5 punts.
Per al correcte desenvolupament de l’entrevista, el Tribunal disposarà del currículum
de cada aspirant, document requerit com a condició de participació en el procés
selectiu.
2. Modificar la data de realització de la prova teòrica-pràctica i convocar al Tribunal i als
aspirants per realitzar el segon exercici de prova teòrica-pràctica que es trasllada al dia 1 de
juny de 2022 a les 09:00 del matí a la Biblioteca municipal del Centre Cultural del Morell (C/
La Coma, 2).
3. La resta de les bases i contingut del Decret 2022-0095, de data 31 de gener de 2022, no
es modifiquen.

5. Publicar la rectificació de les bases específiques a la seu electrònica de la Corporació, en
el Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí
Oficial de la Província, prenent com a referència la darrera d’aquestes publicacions.
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 de l'endemà a la publicació del present
anunci.
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 de l'endemà a la
publicació del present anunci.

El Morell, 13 de maig de 2022
L’Alcalde, Eloi Calbet Ferran
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4. Acordar la urgència d’aquest procediment per la necessitat urgent d’incorporar nous
efectius.

