Identificació de l’expedient: convocatòria pública del procés selectiu, mitjançant el sistema
de concurs – oposició lliure, d’una plaça de professor/a de música, especialitat guitarra
(escala d’Administració Especial, subgrup de funció A1), adscrita a l’Àrea d’Ensenyament –
Escola de Música Municipal de l’Ajuntament del Morell.
Expedient número: Serveis interns/ Secretaria General / RRHH/767/2021
Tràmit: Aprovació de la relació definitiva d’admesos i exclosos
Fets

2. Les bases específiques del procés selectiu han estat publicades al Diari Oficial de la
Generalitat número 8452 de 7 de juliol de 2021 i al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona CVE 2021-06237 de 7 de juliol de 2021.
3.Vist que el dia 27 de juliol de 2021 va finalitzar el termini per poder presentar les
sol·licituds per formar part a la convocatòria del procés selectiu.
4. Vist el decret d’alcaldia núm. 642/2021 de 20 d’agost de 2021 resolt aprovar el llistat
provisional d’admesos i exclosos per la convocatòria concedint un termini de deu dies hàbils,
per formular reclamacions i fer esmenes.
5. Vist el decret d’alcaldia núm. 719/2021 aprova el llistat definitiu d’admesos i exclosos per
a la convocatòria, i revisat les temporalitat de les proves s’ha d’esmenar l’horari.

Número: 2021-0738 Data: 03/10/2021

1.El Decret d’Alcaldia número 487/2021, 1 de juliol de 2021, resol aprovar les bases
específiques i convocatòria mitjançant el sistema de concurs – oposició lliure, plaça de
professor/a de música, especialitat guitarra (escala d’Administració Especial, subgrup de
funció A1), adscrita a l’Àrea d’Ensenyament – Escola de Música Municipal de l’Ajuntament
del Morell.

DECRET

Fonament de dret
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques estableix que les Administracions Públiques poden rectificar, així
mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
Resolució
En consideració als anteriors antecedents i fonaments de dret, aquesta Alcaldia, en ús de
les facultats conferides per la vigent legislació de règim local, resol:
1. Esmenar l’error material del contingut de l’horari de les proves del llistat definitiu
d’admesos i exclosos dels aspirants per prendre part en la convocatòria mitjançant el
sistema de concurs – oposició lliure, d’una plaça de professor/a de música, especialitat
guitarra (escala d’Administració Especial, subgrup de funció A1), adscrita a l’Àrea
d’Ensenyament – Escola de Música Municipal de l’Ajuntament del Morell.
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DECRET D’ALCALDIA

PROVA
Tercera prova: Prova
d’interpretació d’un
repertori
Quarta prova: Prova
pràctica

DIA

HORA

LLOC

14/10/2021

8:30

Escola de Música el Morell
Rambla de Joan Maragall, 40

14/10/2021

12:30

Escola de Música el Morell
Rambla de Joan Maragall, 40

4. Les persones aspirants hauran d’esperar a ser cridats pel tribunal a la porta
d’entrada respectant la distància de seguretat, evitant aglomeracions i hauran de
portar mascareta obligatòriament. Hauran de comparèixer amb el DNI corresponent
per acreditar-ne la identitat i un bolígraf.

Peu de recurs

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 del dia següent de la seva
notificació.
Eloi Calbet Ferran
Alcalde

DECRET

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 del dia següent de la seva notificació.

Número: 2021-0738 Data: 03/10/2021

5.- Informar als aspirants que hauran de portar signat el formulari de declaració
responsable enfront la Covid-19, que es podran descarregar al següent enllaç, per
poder lliurar-lo davant el Tribunal abans de començar la prova: https://elmorell.cat/wpcontent/uploads/models/Formulari-Declaracio-responsable-Covid-19_MORELL.pdf
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