
 

2020/542 

E D I C T E 

Una vegada realitzats en data 14 de setembre de 2020, els exercicis 2.1 i 2.2  de la prova de  coneixements de 
caràcter obligatori i eliminatori, d’acord amb les bases de la convocatòria d’una plaça de Tècnic/a Superior, 
assimilat al grup A1, vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant el sistema 
de concurs oposició lliure, adscrit al lloc de treball GT-Tècnic/a comunicació,  a l’àmbit de Presidència i 
Democràcia, Departament de Comunicació, en règim de laboral indefinit, així com la constitució d’una borsa de 
treball per cobrir aquelles situacions temporals produïdes per vacants i/o substitucions,  de conformitat amb les 
bases de la convocatòria aprovades per Junta de Govern Local de data 10 de març de 2020, publicades al BOPB 
núm. CVE 2020009174, de data 19 de març de 2020, al DOGC núm. CVE-DOGC-A-20072081-2020, de data 
19 de març de 2020, a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 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 dels opositors de l’exercici 2.1 de la prova de coneixements, i del resultat de l’exercici 2.2 
de la prova de coneixements dels opositors que van arribar a la puntuació mínima a l’exercici 2.1 :  
 
Resultat exercici 2.1 prova de coneixements :  
 

DNI 
RESULTAT PROVA DE 

CONEIXEMENTS 2.1 

*****167-V NO APTE 

*****776R 8,57 

*****750Y NO APTE 

*****004K 5,44 

*****656L 7 

*****110C 6,94 

 

DNI 
RESULTAT PROVA DE 

CONEIXEMENTS 2.2 

*****776R 5 

*****004K 6,5 

*****656L 9 

*****110C NO APTE 

 
  
Els candidats aprovats resten convocats per a la realització de l’exercici 2.3, dijous dia 17 de setembre de 2020, 
a les 9:00 hores al Patronat d’Ocupació, ubicat al c. Sant Sebastià, núm. 26, de Ripollet.  
 
Els candidats aprovats hauran d’acreditar documentalment la formació complementària, titulació oficial i 
experiència professional, abans de dijous dia 17 de setembre de 2020, presentant la documentació al registre 
de l’Ajuntament i avantçant-la al mail persones@ripollet.cat per  a la valoració dels mèrits per part del Tribunal.  
 
Ripollet, 15 de setembre de 2020 
 

 
La secretària del Tribunal, 
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