
ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIONES

DIPUTACIÓN DE BARCELONA

ANUNCIO sobre convocatoria de selección de personal y constitución de bolsa de trabajo para puestos de
ingeniero/a de caminos, canales y puertos (S-18/20).

La Diputació de Barcelona necessita proveir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles
suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d'ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS (S-
18/20) i constituir una borsa de treball.

Per tant, i de conformitat amb el que s'estableix a l'article 56 i següents del Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i el que preveuen
els articles 94, 95 i 96 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprovà el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació amb la selecció del personal funcionari interí,
es considera procedent efectuar la corresponent convocatòria pública.

Les bases de la convocatòria han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 de juny
de 2020, s'han exposat al tauler d'anuncis de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona, c/ Minerva, 4 – Barcelona, i es poden consultar igualment a Internet: a l'adreça
https://www.diba.cat/web/seleccio.

Els interessats han de formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del portal Tràmits i serveis de la
ciutadania de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ciutadania/, (apartat Recursos Humans), des de l'endemà de la data d'aquesta convocatòria fins a 10 dies
hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Alternativament, es podrà trametre la sol·licitud per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 del la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El model
normalitzat de sol·licitud es pot trobar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

 

Barcelona, 23 de juny de 2020

 

Lola Miró Folgado

Directora dels Serveis de Recursos Humans
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