El 8 de setembre de 2020, l’Alcaldia del Morell ha emès resolució aprovant la
relació provisional d’admesos i per cobrir una plaça de professor/a de música,
especialitat gralla (PRF.MUS3), de l’Ajuntament del Morell, amb els següents
acords:
“Primer.- Aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per a l’accés al
concurs - oposició per proveir una plaça de professor/a de música, especialitat gralla,
adscrit a l’Àrea d’Ensenyament – Escola Municipal de Música de l’Ajuntament del Morell.
Aspirants admesos:
Núm.
1
2

NOM I COGNOMS
Jordi Mestres Que
Sònia Arias Guasch

DNI
77**96***
43**75***

Aspirants exclosos:
Núm.
1

NOM I COGNOMS
Pau Puig Olives

DNI
19**06***

MOTIU
Manca manifestar que reuneixen
totes
i
cadascuna
de
les
condicions exigides a la base
segona (base tercera, paràgraf
cinquè).
Manca aportar certificat negatiu
d’antecedents
penals
(base
segona, lletra e).

Segon.- Concedir un termini de 10 dies hàbils per a reclamacions sobre possibles causes
d’exclusió o omissió de persones candidates.
Cas de no haver-hi persones candidates excloses o omeses, o no presentar-se
reclamacions en termini, la relació de persones admeses s’entendrà 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, de la relació completa d'aspirants admesos i
exclosos, i també la resta d'aquesta resolució.
Quart.- Crear el Tribunal, la composició del qual és la següent:
Titular

Suplent

President

Xavier Tardiu Bonet

Vicente Vayá Morte

Vocal 1

Daniel Carbonell Sugranyes

Heura Gaya Escué

Vocal 2

Jaume Aguza Sañé

Ivó Jordà Álvarez

Secretari

El designat pel president del Tribunal.

Cinquè.- Fer avinent que els membres del Tribunal, així com els/les assessors/es
especialitzats/des que aquest designi, es poden abstenir i les persones candidates poden
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ANUNCI

recusar-los en qualsevol moment si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Sisè.- Establir el 28 de setembre de 2020 a les 11:30 hores per a la realització de la
primera fase del procés selectiu –prova d’interpretació d’un repertori-, que es farà a la seu
de l’Escola Municipal de Música del Morell situada a la Rambla de Joan Maragall, 40, del
Morell.
Setè.- Establir el 28 de setembre de 2020 a les 12:45 hores per a la realització de la
segona fase del procés selectiu –prova pràctica-, que es farà a la seu de l’Escola Municipal
de Música del Morell situada a la Rambla de Joan Maragall, 40, del Morell.
La resta de proves es realitzaran en les dates que acordi el Tribunal.
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal, als efectes oportuns .”

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.
Eloi Calbet Ferran
Alcalde
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