
E D I C T E

Una vegada realitzada, en data 21 de juny de 2021, la prova de coneixements de 
desenvolupament per escrit d’un dels temes del temari específic d’entre els tres 
proposats pel Tribunal qualificador del procés de selecció per a la provisió en 
propietat, pel sistema de concurs-oposició lliure, d’una plaça vacant a la plantilla 
de personal laboral de l’Ajuntament de Ripollet, de tècnic/a grau mig, categoria 
tècnic/a mig, subgrup A2, adscrita al lloc de treball GT-tècnic/a d’Educació, i 
creació d’una borsa de treball per tal de cobrir necessitats de nomenaments de 
personal interí, derivats de substitucions temporals, places interines o altres 
circumstàncies temporals, de conformitat amb les bases de la convocatòria 
aprovades per Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2021, publicades al 
BOPB de data 14 d’abril de 2021, núm. CVE 202110051461 i al DOGC núm. CVE-
DOGC-A-21097013-2021, de data 14 d’abril de 2021,  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 : 

 

DNI

RESULTAT PROVA 
DE 

CONEIXEMENTS 
(desenvolupamen

t tema)

*****138-G  6,00

*****614-E  8,00

*****669-T 6,50 

*****247-Y  5,00

 

Les persones aspirants que han superat la prova de coneixements de desenvolupament 
per escrit d’un dels temes del temari específic d’entre els tres proposats pel Tribunal 
qualificador, resten convocats demà dimarts, 22 de juny de 2021, a les 9:00 hores a la 
Biblioteca Municipal,  per a la realització de la prova de coneixements consistent en 
desenvolupar un o més supòsits pràctics plantejats pel Tribunal. 



El mateix dia 22 de juny de 2021, les persones opositores resten convocades a l’entrevista 
personal en les hores següents, sempre i quan hagin superat la provat de coneixements 
del supòsit pràctic i tingui opció matemàtica  a obtenir una de les places convocades : 

- Aspirant amb DNI núm. *****138-G, a les 12:00 hores
- Aspirant amb DNI núm.*****614-E, a les 12:20 hores
- Aspirant amb DNI  núm. *****247-Y, a les 12:40 hores
- Aspirant amb DNI núm. *****669-T, a les 13:00 hores

 

Ripollet, a data de signatura electrònica

La secretària del Tribunal,
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