El Tribunal del concurs – oposició per a ocupar dues places d’auxiliar
administratiu/iva de l’Ajuntament del Morell, reunit en sessió de 8 d’abril de 2021,
ha adoptat per unanimitat els següents acords:
“ACTA DE LA REUNIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

Identificació de la sessió
Data: 8 d’abril de 2021
Hora: 9:00 hores
Lloc: biblioteca del Centre Cultural del Morell
Hi assisteixen:

-

Xavier Tardiu Bonet que actua com a president

-

Ester Llorens Pérez, que actua com a vocal

-

Josep Verge Rallo, que actua com a vocal

-

Jordi Palau Teixidó, que actua com a vocal i secretari

Ordre del dia
1. Constitució del Tribunal qualificador i designació del seu secretari.
2. Designació d’un assessor per a la prova de llengua catalana i realització de la prova de
llengua catalana.
3. Valoració dels resultats.
4. Determinació de la data de la següent prova.

Desenvolupament de la sessió
1. Es constitueix el Tribunal qualificador del concurs - oposició per a ocupar dues places
d’auxiliar administratiu/iva adscrites a l’àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament del
Morell, d'acord amb les bases aprovades per Decret d’Alcaldia 63/2021, de 4 de febrer. El
president designa al senyor Jordi Palau Teixidó com a secretari del Tribunal.
2. El Tribunal designa al senyor Ramon Vidal Muntané, especialista en la matèria objecte de
la primera prova –coneixements de llengua catalana-, professional del Servei de Català del
Tarragonès del Consorci per a la Normalització Lingüística, per a l’assessorament al Tribunal
en aquesta prova de conformitat amb el que disposa la base sisena del procés selectiu.
3. Transcorreguts quinze minuts de l’hora convocada per a l’inici de la prova, cap de les
aspirants que havien de concórrer a la mateixa s’hi persona, de manera que queden excloses
del procés selectiu.
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ANUNCI

El Tribunal constata la innecessarietat de superar la segona prova –coneixements de llengua
castellana- per l’aportació de la documentació necessària a l’efecte pels aspirants, sent tots
els aspirants aptes.

Acords
1. Declarar constituït vàlidament el tribunal qualificador, amb els membres següents:

-

Xavier Tardiu Bonet que actua com a president

-

Ester Llorens Pérez, que actua com a vocal

-

Josep Verge Rallo, que actua com a vocal

-

Jordi Palau Teixidó, que actua com a vocal i secretari

I designar al Sr. Jordi Palau Teixidó secretari del Tribunal.
2. Designar al senyor Ramon Vidal Muntané com assessor del Tribunal en la prova de llengua
catalana i procedir a la realització d’aquesta prova.
3. Declarar no aptes als següents aspirants en la prova de coneixements de llengua catalana
per no haver concorregut a la mateixa:
-

Maria Eugenia Jiménez Varas
Sandra Perez de Mendiguren García

4. Declarar aptes a tots els aspirants en la prova de coneixements de llengua castellana.

El president aixeca la reunió a les 9:30 hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
acta.”

Contra aquesta resolució, per ser acte de tràmit no qualificat, no es pot interposar
cap recurs, sens perjudici que es podrà al·legar l’oposició per a la consideració en la
resolució que posi fi al procediment.
El secretari,

Jordi Palau Teixidó
Document signat electrònicament
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5. Convocar als aspirants que hagin superat la primera i segona proves a la realització de la
tercera prova –test- el dia 22 d’abril de 2021 a les 15:30, que es realitzarà a l’Institut
d’educació secundària obligatòria i batxillerat “El Morell” situat al carrer Cèsar Martinell, 1,
del Morell.

