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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000776 27/10/2021

Convocatòria de les proves per a dues places d’auxiliar d’equipaments.
Atès que el dia 27 de setembre de 2021 es van realitzar les proves del procés selectiu
de dues places d’auxiliars d’equipaments de l’Ajuntament de Vidreres.
Atès que el tribunal del procés selectiu va seguir els mateixos criteris de temps i de
realització de l’exercici de la prova pràctica per a tots els aspirants, i aquests van
mostrar la seva conformitat.
Vist que, mitjançant instància E2021006872, de 29 de setembre, un/a dels aspirants
presenta impugnació a la prova pràctica al·legant:
“Que el 27 de setiembre me presento a una oposición de auxiliar de equipamiento.
Que en el apartado de ejercicio práctico no se respetan las bases generales, respecto
al tiempo y los supuestos prácticos (1h y máximo 3 respectivamente).
Solicito: Impugnar la convocatoria por no ceñirse y cumplir las bases de ésta”.
Atès que s’han realitzat consultes a Recursos Humans de la Diputació de Girona, els
quals han emès informe recomanant repetir les proves del procés selectiu, a partir de
la prova pràctica.
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Atès que mitjançant el decret 758/2021, de 20 d’octubre, es va resoldre la repetició de
les proves pràctica, psicotècnica i entrevistes del procés selectiu de dues places
d’auxiliar d’equipaments i es fa proposta de data i lloc de realització de les proves.
Atès que per motius organitzatius s’ha hagut de canviar el lloc i horari de les proves.

RESOLC
Primer.- Estimar el recurs presentat per l’aspirant, deixar sense efectes la prova
pràctica, psicotècnica i entrevista realitzats el 27 de setembre de 2021, i ordenar la
repetició de les mateixes.
Segon.- Deixar sense efectes el decret 758/2021, de 20 d’octubre, pel que fa al lloc i
horari de les proves a realitzar.
Tercer.- Convocar als tres membres del tribunal del procés selectiu a les proves que
es portaran a terme el dia 3 de novembre de 2021.
Quart.- Convocar als següents 9 aspirants que van superar la prova teòrica, a la
repetició de les següents proves:
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Aspirants
DNI: 40308454-B
DNI: 53060085-M
DNI: 47715975-Z
DNI: 72551032-Q
DNI: 77610879-R
DNI: 45539837-K
DNI: 43677102-X
DNI: 45545011-C
DNI: 45546588-X

Exercici pràctic
Dia 3 de novembre de 2021
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8:00 hores al Camp de Futbol Municipal (C/ Avda. Mediterrània, s/n)

Entrevista
Dia 3 de novembre de 2021
11:30 hores a Can Xiberta (C/ Orient, 18)

Psicotècnic
Dia 3 de novembre de 2021
13:00 hores a Can Xiberta (C/ Orient, 18)

Tercer. Notificar als membres del tribunal i als 9 aspirants convocats la present
resolució.

