
Exp. Núm. 2020/5948

E D I C T E

Una vegada realitzada en data 15 d’abril de 2021 la prova pràctica de 
coneixements a les persones aspirants presentades  al procés de selecció d’una 
borsa de treball de treballadors/res socials, d’acord amb la convocatòria i les 
Bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a la constitució d’una 
borsa de treball de treballadors/res socials per tal de cobrir necessitats de 
contractació temporal, derivades de substitucions temporals, places interines o 
altres circumstàncies temporals, de la categoria tècnic/a mig de treballador/a 
social (TS) pertanyents al grup d’administració A2,  mitjançant concurs-oposició 
lliure, de conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Junta de 
Govern Local de data 12 de gener de 2021, publicades al BOPB de data 21 de 
gener de 2021  núm. CVE 2021001038 i al DOGC núm.  CVE-DOGC-A-
21014104-2021, de data 21 de gener 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 
TOTAL 

SOBRE 15 
PUNTS

DNI

RESULTAT 
TOTAL 

SOBRE 15 
PUNTS

*****466C 7,50 *****844D 8,63

*****748G 7,50 *****881E NO APTE/A

*****598L 10,88 *****820R NO APTE/A

*****784J 7,88 *****906V 7,50

*****056N 7,50 *****000S 8,63

*****288E 9,38 *****101G 7,50

*****494E NO APTE/A *****517W 12,75

*****951L 7,88 *****943K 8,63

*****755Q 7,50 *****764X 9,38

*****158S 7,88 *****955A 10,13

*****519S NO APTE/A *****816C 10,50

*****361R NO APTE/A *****497M NO APTE/A

La prova de coneixements pràctica ha estat puntuada amb un màxim de 15 punts, 
d’acord amb les bases de la convocatòria, quedant eliminades del procés de 
selecció les persones aspirants que no han superat els 7,5 punts. 



La resta d’aspirants resta a l’espera de la valoració de mèrits per part del Tribunal 
Qualificador per saber el resultat de la llista d’aprovats per ordre de puntuació 
que serà publicada mitjançant edicte a la web municipal i al tauler d’edictes. 

 

Ripollet, a data de signatura digital

La secretària del Tribunal,
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