El 17 d’agost de 2020, l’Alcaldia del Morell ha emès resolució aprovant la relació
provisional d’admesos i per proveir una plaça de tècnic/a d’administració general
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 per proveir per mobilitat interadministrativa una plaça de Tècnic/a d’Administració
General (escala Administració General, subescala Tècnica, grup de funció A, subgrup de
funció A1), adscrit a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament del Morell.
Aspirants admesos:
Núm.
1
2

NOM I COGNOMS
Ester Llorens Perez
Montserrat Corcoles Marti

DNI
72**43***
39**77***

Aspirants exclosos: no se’n registren.
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 la Comissió de Valoració, la composició de la qual és la següent:
Titular

Suplent

President

Xavier Tardiu Bonet

Francisco José Pueyo Gracia

Vocal 1

Vicente Vayá Morte

Enric Ollé Bidó

Vocal 2

Jordi Palau Martí

Joan Maria Selma Ollé

Vocal 3

Janina Castellnou Rovira
Un funcionari/ària o personal laboral
fix pendent de designar per l’Escola
d’Administració
Pública
de
Catalunya d’un grup de classificació
igual o superior al del lloc convocat.
El designat pel president de la
Comissió de valoració

Josep Jaume Mateu
Un funcionari/ària o personal laboral
fix pendent de designar per l’Escola
d’Administració
Pública
de
Catalunya d’un grup de classificació
igual o superior al del lloc convocat.
El designat pel president de la
Comissió de valoració

Vocal 4

Secretari

Cinquè.- Nomenar com a assessora especialitzada per a assistir a la Comissió de valoració
a la senyora Sònia Piñol Guasch.
Sisè.- Fer avinent que els membres de la Comissió de valoració, així com l’assessora
especialitzada, es poden abstenir i les persones candidates poden recusar-los en
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ANUNCI

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.
Setè.- Establir l’1 de setembre de 2020 a les 8:30 hores per a la realització de la primera
fase del procés selectiu –valoració de mèrits-, que es farà a la sala d’actes de
l’Ajuntament.
Vuitè.- Establir l’1 de setembre de 2020 a les 11:00 hores per a la realització de la segona
fase del procés selectiu –entrevista-, que es farà a la sala d’actes de l’Ajuntament i a la
qual hauran de concórrer les següents candidates:
Núm.
1
2

NOM I COGNOMS
Ester Llorens Perez
Montserrat Corcoles Marti

DNI
72**43***
39**77***

Novè.- Notificar aquesta resolució als membres de la Comissió de valoració 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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