El 10 de setembre de 2020, l’Alcaldia del Morell ha emès les següents
resolucions aprovant la relació provisional d’admesos i per proveir una plaça de
tècnic/a de sistemes de la informació i noves tecnologies de l’Ajuntament del
Morell:
“Primer.- Aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per a l’accés al
concurs - oposició per proveir una plaça de tècnic/a de sistemes d'informació i noves
tecnologies (escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, grup de funció A, subgrup
de funció A2), adscrit a l’Àrea de Secretaria – Serveis Generals.
Aspirants admesos:
Núm.
1
2

NOM I COGNOMS
Josep Verge Rallo
Joaquim Galan Gil

DNI
52**36***
46**45***

Aspirants exclosos:
Núm.
1

NOM I COGNOMS
Eloi Rios Vallve

DNI
39**04***

2

Rubén Jericó Gómez

74**78***

MOTIU
No ha abonat la taxa per drets
d’examen (base 4.d)
No aporta titulació requerida (base
4.a)
No ha abonat la taxa per drets
d’examen (base 4.d)

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

Jordi Toset Mena

Francesc Benach Tous

Vocal 2

Jesús Redón Diez-Canceco

Josep Espasa Canadell

Vocal 3

Joaquim Julià Panadès

Ricardo González Mas

Vocal 4

Samer Ibrahem Fernández

Salvador Balcells Mas

Secretari

El designat pel president del Tribunal.
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ANUNCI

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
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 2 d’octubre de 2020 a les 13:30 hores per a la realització de la primera
fase del procés selectiu –test sobre el temari general-, que es farà a la sala de reunions de
l’edifici “l’Ajuntament Vell” situat a la plaça de l’Església, 2, del Morell. La resta de proves
es realitzaran en les dates que acordi el Tribunal.
Setè.- 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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