
E D I C T E

Una vegada realitzada, en data 1 de febrer de 2021, la prova de coneixements pràctica a les persones aspirants 
presentades i que van superar la prova teòrica del procés de selecció d’una plaça de tècnic auxiliar de so, en règim 
laboral,  mitjançant concurs-oposició lliure, a l’Ajuntament de Ripollet  i la constitució d’una borsa de treball per a 
la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats, d’acord amb la convocatòria i les Bases reguladores 
que han de regir el procés de selecció, aprovades per Junta de Govern Local de data 10 de novembre de 2020 
publicades al DOGC núm. CVE-DOGC-A-20318044-2020, de data 19 de novembre de 2020 i en el BOPB núm., 
CVE 2020032894 de data 19 de novembre, 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
PROVA 

PRÀCTICA

*****761X NO APTE/A
*****481C 9,50
*****124P NO APTE/A
*****637Z NO APTE/A
*****779J NO APTE/A
*****243M NO APTE/A
*****243X NO APTE/A
*****107B 5,25

Vist que el resultat de la entrevista no variaria el resultat final del procés selectiu, el Tribunal opta per no realitzar-
la als aspirants que han superat totes les proves. 

La valoració final del procés queda de la següent manera:

DNI
PROVA 

TEÒRICA
PROVA 

PRÀCTICA
MÈRITS

RESULTAT 
FINAL

*****481C 6,62 9,50 2,00 18,12
*****107B 5,50 5,25 0,70 11,45

 
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 de Tècnic Auxiliar de so 
a l’opositor amb DNI: *****481-C, restant l’altre opositor aprovat en una borsa de treball per a possibles 
necessitats de contractació.

 
Ripollet, a data de signatura electrònica.

La secretària del Tribunal,
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