
E D I C T E

Una vegada realitzada la valoració dels mèrits en data 16 de febrer de 2021, a les persones opositores que han 
superat la fase d’oposició, 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, el Tribunal qualificador 
decideix no realitzar l’entrevista personal, fent  públic el resultat final del concurs-oposició per ordre de 
puntuació:

DNI
PROVA 

TEÒRICA
PROVA 

PRÀCTICA
MÈRITS

RESULTAT 
FINAL

*****261X 8,85 9,50 2,78 21,13
*****883W 7,75 6,85 3,99 18,59
*****460B 8,80 5,20 3,53 17,53
*****095J 9,50 5,10 2,80 17,40
*****134V 7,10 7,20 2,62 16,92
*****052K 9,50 6,80 0,60 16,90
*****121B 8,85 5,15 1,60 15,60
*****139B 7,40 7,10 0,70 15,20
*****858V 8,75 5,10 0,75 14,60
*****049R 7,95 5,90 0,25 14,10
*****730N 7,35 5,60 0,78 13,73
*****824W 7,80 5,20 0,65 13,65
*****980W 5,30 6,85 1,36 13,51
*****320K 5,95 5,00 1,47 12,42
*****284P 7,05 5,05 0,00 12,10

A la vista de la qualificació definitiva el Tribunal qualificador,  de conformitat amb el que es preveu a les bases 
de la convocatòria, eleva a l’Alcaldia PROPOSTA de nomenament de funcionari/´ària de carrera a la persona 
opositora amb DNI núm. *****261-X, en la categoria d’Administratiu/va, així com la constitució d’una borsa de 
treball per ordre de puntuació per tal que en el moment que hi hagi la necessitat de cobrir interinament una plaça 
vacant, una substitució o bé desenvolupar funcions no previstes en llocs de treball, puguin ser cridats per ordre 
de puntuació. 

Ripollet, a data de signatura electrònica.

La secretària del Tribunal,
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