
Exp. Núm. 2020/542   

 

E D I C T E

Una vegada realitzat en data 17 de setembre de 2020, l’exercici 2.3  de la prova de  coneixements consistent en 
el desenvolupament per escrit d’un supòsit pràctic 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 2.3, valoració de mèrits 
i la puntuació final del procediment : 

DNI
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PROVA DE 

CONEIXEMENTS 

2.1

RESULTAT 

PROVA DE 

CONEIXEMENTS 

2.2

RESULTAT PROVA 

DE 

CONEIXEMENTS 

2.3

VALORACIÓ 

MÈRITS
RESULTAT

*****776R 8,57 5,00 11,50 1,20 26,27

*****004K 5,44 6,50 14,20 1,55 27,69

*****656L 7,00 9,00 15,00 2,00 33,00

 

Vist que el resultat de l’entrevista  personal no variaria el resultat final del procés selectiu per cobrir la 
plaça vacant de Tècnic/a de comunicació, el Tribunal opta per no realitzar-la als aspirants que han superat 
totes les proves.

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 contractació de Tècnic/a de Comunicació a 
l’opositor/a amb DNI núm. :  *****656L.
 
Ripollet, a data de signatura electrònica

La secretària del Tribunal,


