DECRET D’ALCALDIA

Núm. d’expedient: 702/2020
Tràmit: aprovació de la relació provisional d’admesos i exclosos
1.Antecedents

1.3 De conformitat amb el previst a la base tercera, el termini de presentació de sol·licituds va
ser de 20 dies naturals comptats des del dia següent a la darrera publicació de la convocatòria,
o el seu extracte, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la
Província, els quals es van publicar en data 25 d’agost de 2020 i en data 27 d’agost de 2020
respectivament.
1.4 Per Decret d’Alcaldia núm. 534/2020 de 28 d’agost de 2020, l’Ajuntament del Morell va
realitzar dues esmenes a les bases, d’una banda, el subgrup de classificació professional que va
passar d’A2 a A1, i d’altra, que la superació del període de prova és indispensable per adquirir
la condició de personal laboral fixe discontinu, modificacions publicades el 2 de setembre de
2020 al BOPT i que no alteraven els terminis en curs de la convocatòria.
1.5 Un cop acabat el termini de presentació d'instàncies, la Presidència de la Corporació, en el
termini màxim de quinze dies, resoldrà l’aprovació de la llista d'admesos i exclosos, la qual, es
publicarà al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament del Morell, així com el nomenament dels
membres que han d’integrar el Tribunal qualificador i l’assenyalament de la data de la seva
constitució i de l’inici del procés de selecció.
1.5 La citada resolució concedirà un termini de 10 dies hàbils per a reclamacions sobre
possibles causes d’exclusió o omissió de les persones candidates. En el cas de no presentar-se
reclamacions en termini, la relació de persones admeses s’entendrà definitiva sense necessitat
de nova resolució.
2. Fonaments de dret



Article 103.3 de la Constitució espanyola de 1978.
Article 55 i ss. del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
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1.2 Per Decret d’Alcaldia núm. 516/2020 de 17 d’agost de 2020, l’Ajuntament del Morell va
anul·lar i deixar sense efectes la citada convocatòria i va aprovar una nova convocatòria així
com unes noves bases que incloïen, dins de les funcions del lloc de treball, les classes de viola,
a petició de l’equip directiu de l’Escola Municipal de Música.

Número: 2020-0599 Data: 01/10/2020

1.1 Per Decret d’Alcaldia núm. 475/2020 de 4 d’agost de 2020, l’Ajuntament del Morell va
aprovar les bases i la convocatòria del concurs – oposició lliure per a la provisió definitiva del
lloc de treball identificat a la plantilla de personal com a PRF.MUS5- professor/a de música,
especialitat violí, a temps parcial (en funció de l’alumnat matriculat), (escala Administració
Especial, subgrup de funció A2), adscrit a l’Àrea d’Ensenyament – Escola Municipal de Música
de l’Ajuntament del Morell.
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Assumpte: selecció d’una plaça de professor/a de música, especialitat violí o viola



Article 53 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

3. Part dispositiva
Primer.- Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per a l’accés al concurs
oposició lliure per a la provisió definitiva del lloc de treball identificat a la plantilla de personal
com a PRF.MUS5- professor/a de música, especialitat violí o viola, a temps parcial (en funció de
l’alumnat matriculat), (escala Administració Especial, subgrup de funció A1), adscrit a l’Àrea de
d’Ensenyament – Escola Municipal de Música de l’Ajuntament del Morell, amb el resultat
següent:
Aspirants admesos:

2
3
4
5

Maria Eugenia Paniza Andino
María Fernanda Galland Oliva
Samuel García García
Anna Follia Jordan

39**19*
*
27**06
55**89
47**94
48**27

Registre d’entrada
13/08/2020 13:20
19/08/2020 10:49
27/08/2020 13:55
08/09/2020 20:22
16/09/2020 16:46

Tots els aspirants presenten documentació acreditativa del certificat de nivell de suficiència de
català per la qual cosa estan exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana.
Aspirants exclosos:
Núm
.
1

Nom i
Cognoms
Roser
Farre
Macia

2

Nuria Martin
Gamez

47**68

3

Mariona
Casanovas Sala
Adrian Campo
Martín

47**46

Maria Carmen
Elisenda
Penalba Sierra

39**54

5

5

DNI

Observacions

47**54*
*

Falta presentar el certificat negatiu
d’antecedents penals i de delictes
sexuals
Falta presentar el justificant del
pagament de la taxa i el certificat
negatiu d’antecedents penals i de
delictes sexuals
Falta presentar el certificat negatiu
d’antecedents penals
Falta presentar el justificant del
pagament de la taxa, el certificat
negatiu d’antecedents penals i de
delictes sexuals. Presenta certificat per
ensenyar en valencià.
Presenta
el
certificat
negatiu
d’antecedents penals d’Alemanya, però
falta el d’Espanya i el de delictes
sexuals

48**98

Registre
d’entrada
17/08/2020
08:09
19/08/2020
16:34

31/08/2020
22:03
16/09/2020
16:42

17/09/2020
21:44

Número: 2020-0599 Data: 01/10/2020

Guillem Cabré Salagre

DNI
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Nom i Cognoms

DECRET

Núm
.
1

Segon.- Concedir un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació a
la seu electrònica, per a reclamacions sobre possibles causes d’exclusió o omissió de persones
candidates.
En el cas de no presentar-se reclamacions en termini, la relació de persones admeses
esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.
Tercer.- Ordenar l’exposició pública, mitjançant inserció al taulell d’edictes d’aquest Ajuntament
i a la seu electrònica municipal d’aquesta resolució amb la relació completa d’aspirants
admesos i exclosos.

Membres
President
Vocal 1
Vocal 2
Secretari

Titular
Ester Llorens Perez
Rafel Fabregat Rodríguez
Anna Enfedaque Novell
El designat pel President

Suplent
Xavier Tardiu Bonet
Oriol Gonzàlez Santafè
Albert Carbonell Sugranyes
El designat pel President

Sisè.- Establir les dates del 19 d’octubre de 2020 i del 20 d’octubre de 2020 a les 9:00 hores per
a la realització de la prova tercera del procés selectiu- interpretació de repertori -, la qual es
realitzarà en dues tandes de cinc aspirants cada dia a la seu de l’Escola Municipal de Música
del Morell situada a la Rambla de Joan Maragall, 40, del Morell.
La distribució de dates entre els aspirants es realitzarà d’acord amb l’ordre temporal del
registre d’entrada de les seves instàncies.
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Cinquè.- Nomenar com a professionals assessors per a assistir al Tribunal a les senyores Irene
Jordà Grau i Natalia Porte Cabestany i a la psicòloga Neus Machado.

Número: 2020-0599 Data: 01/10/2020

Quart.- Crear el Tribunal, la composició del qual és la següent:

Vuitè.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal als efectes oportuns.

Eloi Calbet Ferran
Alcalde
Al Morell, a la data de la signatura electrònica
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Setè.- Determinar que els candidats que obtinguin una puntuació igual o superior a 2,5 punts
(sobre 5 punts) a la tercera prova, seran convocats el mateix dia 19, o el 20 d’octubre de 2020,
segons tanda, a les 11:00 hores, per a la realització de la quarta prova que és la prova pràctica.

