
E D I C T E

Una vegada realitzada, en data 25 de gener de 2021, la prova de coneixements teòrics a les persones aspirants presentades, 
d’acord amb la convocatòria i les Bases reguladores que han de regir el procés de selecció d’una plaça d’administratiu/va 
mitjançant concurs-oposició lliure, i constitució d’una borsa de treball per a la realització de treballs temporals, 
substitucions i interinitats, aprovades per Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2020 i publicades al BOPB núm. 
CVE 2020028031 i al DOGC CVE-DOGC-A-20287013-2020, de data 19 d’octubre de 2020 i posterior modificació 
publicada al BOPB núm. CVE 2020031787 i DOGC núm. CVE-DOGC-B-20309072-2020, de data 5 de novembre de 2020  
i d’acord amb el que preveu el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament de personal al servei de 
les entitats locals, es fa públic el resultat  :

DNI
PROVA 

TEORICA
DNI

PROVA 
TEORICA

*****263K NO APTE/A *****365V 6,85
*****824W 7,80 *****265F 5,15
*****401H 8,30 *****751B NO APTE/A
*****073Z 6,25 *****213Q NO APTE/A
*****390X 6,20 *****942L 7,05
*****689E 5,75 *****052K 9,50
*****445E 6,25 *****092D NO APTE/A
*****320K 5,95 *****907T 5,80
*****462Y 6,40 *****730N 7,35
*****202L 6,50 *****686F 7,30
*****206R 7,60 *****447L 7,00
*****360M 5,50 *****673X NO APTE/A
*****883W 7,75 *****775M 7,30
*****725K 6,05 *****139B 7,40
*****411H 5,10 *****121B 8,85
*****950M NO APTE/A *****698J 7,50
*****460B 8,80 *****398Q 5,65
*****499K NO APTE/A *****974H 8,00
*****031M 6,55 *****980W 5,30
*****191G 6,35 *****191F 5,95
*****049R 7,95 *****271A 5,20
*****858V 8,75 *****284P 7,05
*****461A NO APTE/A *****105K 6,00
*****157Z 5,70 *****134V 7,10
*****872H 5,80 *****742P NO APTE/A
*****274E 5,00 *****524B 7,05
*****247Y 6,20 *****752D 8,20
*****261X 8,85 *****008C 7,05
*****446Q NO APTE/A *****095J 9,50
*****475T NO APTE/A

Les persones aspirants que han superat la prova de coneixements teòrics, resten convocats  dimarts, dia 2 de febrer de 
2021, a les 10:00 hores al Pavelló Municipal d’Esports Joan Creus, ubicat a la Rambla dels Pinetons, núm. 1 de Ripollet, 
per a la realització de la prova de coneixements pràctics.



Ripollet, a data de signatura electrònica.

La secretària del Tribunal,
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