
E D I C T E

Una vegada realitzat en data 12 de novembre de 2020, l’exercici teòric/pràctic consistent en la 
presentació d’un projecte hipotètic sobre la Fase de pre-implantació (inicial) del canvi de model 
de recollida de residus, d’un model tradicional amb una identificació d’usuaris amb dos mètodes 
diferenciats d’acord amb les bases de la convocatòria de procés de selecció d’un tècnic/a de grau 
superior en règim de funcionari interí per al Departament de Serveis Municipals i 
Municipalització de l’Ajuntament de Ripollet, aprovades les bases per Junta de Govern Local de 
data 28 de juliol de 2020, publicades al DOGC núm. DVE-DOGC-A-20212099-2020, de data 6 
d’agost de 2020 i en el BOPB núm. CVE 2020021305 de data 6 d’agost 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 de l’exercici teòric/pràctic dels opositors presentats i que van superar l’exercici teòric:  

 
 

DNI
RESULTAT PROVA 
TEÒRICA/PRÀCTIC

A

*****480S 7,70

*****811V 6,83 

*****667D 7,10 

Una vegada valorats els mèrits dels aspirants, el tribunal no considera necessari realitzar 
l’entrevista competencial,  essent el resultat final per ordre de puntuació del procés selectiu  el 
següent : 

   

DNI 
EXERCICI 
TEÒRIC

EXERCICI 
TEÒRIC/PRÀCTIC

VALORACIÓ 
DE MÈRITS TOTAL

 *****480-S 8,10 7,70  1,00 16,80 

  *****811-V 6,00  6,83 2,50 15,33 

 *****667-D  5,30  7,10  2,70 15,10 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ.- Vista 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 d’un tècnic/a de grau superior en règim de funcionari interí pel Departament de 
Serveis Municipals i Municipalització a l’opositor amb DNI núm. *****480-S.    

  
 Ripollet, a data de signatura electrònica


		2020-11-17T11:17:01+0100
	EUFEMIA CAMPOS GOMEZ - DNI 46603767V (SIG)




