El 7 d’abril de 2021 l’Alcaldia de l’Ajuntament del Morell ha rectificat l’acord
tercer de la relació definitiva d’admesos i exclosos del concurs – oposició per
ocupar dos llocs de treball d’auxiliar administratiu/iva adscrits a l’àrea de
Serveis Econòmics de l’Ajuntament del Morell, d’acord amb les resolucions
següents:
PRIMER.- Esmenar l’error material contingut a l’anunci del 6 d’abril de 2021
d’aprovació definitiva d’admesos i exclosos del concurs–oposició per ocupar dos
llocs de treball d’auxiliar administratiu/iva adscrits a l’àrea de Serveis Econòmics de
l’Ajuntament del Morell, de manera que:
On diu:
Tercer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants que no han acreditat els
coneixements de llengua catalana i que hauran de superar la corresponent prova
de conformitat amb la base setena del procés selectiu:
Núm.
1
2
3

IDENTIFICACIÓ
Maria Eugenia Jiménez Varas
Sandra Perez de Mendiguren García
Silvia Nacher Garcia

Ha de dir:
Tercer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants que no han acreditat els
coneixements de llengua catalana i que hauran de superar la corresponent prova
de conformitat amb la base setena del procés selectiu:
Núm.
1
2

IDENTIFICACIÓ
Maria Eugenia Jiménez Varas
Sandra Perez de Mendiguren García

SEGON.- Donar publicitat a l’esmena mitjançant anunci a la seu electrònica
municipal de l’Ajuntament del Morell, amb indicació expressa que aquesta
modificació no altera els terminis en curs de la convocatòria.

Contra aquesta resolució, per ser un acte de tràmit dels previstos a l’article
112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, no es pot interposar cap recurs, sens
perjudici que es podrà al·legar l’oposició en la resolució que posi fi al
procediment.
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