RECURSOS INFORMATIUS OPOSICIONS
CONSULTA CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES
ÀMBIT LOCAL
A la web de cada Ajuntament apareix un apartat amb l’oferta pública d’ocupació i les convocatòries vigents.
Web de l’Ajuntament de Santa Perpètua. A l’apartat “Oferta
pública d’ocupació” apareixen els processos selectius vigents i
anteriors.
Web de l’Ajuntament de Sabadell. Per a consultar l’oferta
d’ocupació de l’Ajuntament hem d’accedir a Ajuntament /
Publicacions i convocatòries / Oposicions i ocupació
En aquest apartat podrem accedir a la oferta pública i/o a les
Borses de Treball
Seu electrònica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès on podem
trobar l’oferta pública d’ocupació i les convocatòries de
processos selectius

www.staperpetua.cat

www.sabadell.cat

seuelectronica.molletvalles.cat

seu-e.cat/ca/web/lallagosta

Seu electrònica de l’Ajuntament de La Llagosta on publiquen
els processos de selecció oberts per part de la institució

www.palauplegamans.cat

Oferta pública i convocatòries de selecció de personal per a
l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans

www.montcada.cat

Web de l’Ajuntament de Montcada i Reixac on apareix l’oferta
pública d’ocupació,, borses de treball i plans d’ocupació

www.bdv.cat

Apartat convocatòries de personal de l’Ajuntament de Barberà
del Vallès

seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca

Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta web
trobem un apartat amb l’Oferta pública i Borses de Treball

ÀMBIT PROVINCIAL
www.diba.cat

Espai on es publiquen les vacants temporals o definitives que es
produeixen en la plantilla de la Diputació de Barcelona

www.tmb.cat

Web de Transports Metropolitans de Barcelona on publiquen
convocatòries públiques d’ocupació per a treballar a Barcelona
ciutat i en els deu municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona on tenen presència.

www.ddgi.cat

Oferta d’ocupació de la Diputació de Girona

seuelectronica.diputaciolleida.cat
www.dipta.cat

Processos selectius per a treballar per a la Diputació de Lleida
Espai on es publica l’oferta pública d’ocupació i Borses de
treball de la Diputació de Tarragona
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CONSULTA CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES
ÀMBIT AUTONÒMIC
Convocatòries genèriques i per a col·lectius específics (Cossos tributaris, Economia i Hisenda, Educació, etc.)
administraciopublica.gencat.cat
atc.gencat.cat

Informació de convocatòries en curs d’àmbit autonòmic
Processos selectius de cossos tributaris

economia.gencat.cat

Oposicions i concursos de l’àmbit d’especialització i de
col·lectius específics del Departament d’Economia i Hisenda

educacio.gencat.cat

Borsa de treball de personal docent

ics.gencat.cat

Borsa de Treball de l’Institut Català de la Salut

justicia.gencat.cat

Convocatòries d’oposicions per a treballar en el Departament
de Justícia

mossos.gencat.cat

Convocatòries d'accés o de promoció dels Mossos d'Esquadra

interior.gencat.cat (Bombers)

Convocatòries de Bombers

interior.gencat.cat (Agent Rural)

Convocatòries del Departament d’Interior per a treballar
d’Agent Rural

seleccio.ccma.cat

Web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
on publiquen els processos selectius que convoquen.

ÀMBIT ESTATAL
www.correos.com

Web de Correos on publiquen convocatòries de borses de
treball o processos per a personal laboral fix en curs

www.renfe.com

Web de Renfe on publiquen tots els processos selectius actius

www.rtve.es

Espai amb ofertes de feina de Radio Televisió Espanyola

ÀMBIT COMUNITARI
epso.europa.eu

Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO) web Oficial de
la Unió Europea on publiquen convocatòries per a treballar a les
institucions de la UE.
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BUTLLETINS I DIARIS OFICIALS
bop.diba.cat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)

www.ddgi.cat

Butlletí Oficial de la Província de Girona

www.diputaciolleida.cat

Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida

www.diputaciodetarragona.cat/ebop
dogc.gencat.cat

Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Tarragona
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

cido.diba.cat

Cercador d’informació i Documentació Oficials. El CIDO facilita
l'accés a la informació oficial de les administracions catalanes i
de les entitats dels seus respectius sectors públics. A l’apartat
“Processos selectius” apareixen totes les ofertes publicades als
Butlletins i Diaris Oficials, per treballar a Catalunya.

www.boe.es

Butlletí Oficial de l’Estat

eur-lex.europa.eu

Diari Oficial de la Unió Europea

PORTALS ESPECIALITZATS
www.opositor.com

Portal de referència de les persones opositores. En aquest portal
es pot trobar noticies, consells, cursos, convocatòries i ofertes
de feina en l’àmbit públic.

www.empleopublico.net

Web amb informació sobre oposicions, feina i cursos relacionats
amb la funció pública a Espanya.

oposiciones.es

Espai amb informació sobre convocatòries públiques d’ocupació,
directori d’acadèmies preparatòries i cursos.

www.opobusca.com

Cercador d’oferta pública d’ocupació
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LEGISLACIÓ
Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat

Punt d’Accés General electrònic (PAGe)

Alertes legislatives BOE

Cercador de Legislació de normativa estatal, normes amb rang
de Llei de les Comunitats Autònomes, Sentències del Tribunal
Constitucional i Normativa europea des del 1952.
Portal d’internet de l’Administració General de l’Estat que
apropa a la ciutadania, la informació aportada per les diferents
Administracions Públiques ja siguin de nivell Local, Autonòmic o
Estatal. Hi ha un cercador de legislació.
Eina que permet activar alertes sempre que hi hagi
actualitzacions legislatives relacionades amb les matèries
d’interès de la persona.
(Actualitzat 08/2022)

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Desenvolupament Local i Comerç
Unitat d’Orientació i Ocupació. RECURSOS INFORMATIUS OPOSICIONS

4/4

