NOTA INFORMATIVA
SERVEI DE PROVISIÓ DE LLOCS
En compliment de la disposició quinzena de la resolució de 8 de maig de 2020 de la consellera de Justícia, Interior i
Administració Pública (DOGV 8808 / 11.05.2020) s'informa dels nous terminis dels procediments administratius, una
vegada alçada la suspensió d'aquests, amb efectes del dia 1 de juny de 2020, per l'article 9 del Reial decret 537/2020, de
22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 145 / 23.05.20).
SECCIÓ DE BORSES
Num.

Cos

Tràmit

Fi termini

409-B

A1-11 superior tècnic enginyeria de camins, canals i ports
(OEP 16)

Presentació sol·licituds

05/06/2020

407-B

A2-08 superior de gestió enginyeria tècnica obres públiques
(OEP 16)

Presentació sol·licituds

03/06/2020

408-B

A2-09 superior de gestió enginyeria tècnica industrial (OEP
16)

Presentació sol·licituds

03/06/2020

SECCIÓ DE CONCURSOS
Num.

Convocatòria

Tràmit

Fi termini

45/2019

Concurs general cos C1-01 administratiu.

Adjudicació

15/07/2020

53/2019

Concurs general cos A2-19 superior de gestió
d'administració sociosanitària

Adjudicació

16/06/2020

33/2019

Concurs general cos A2-16-02 superior de gestió en acció Presentació al·legacions
social, escala treball social

08/06/2020

33/2019

Concurs general cos A2-16-02 superior de gestió en acció Adjudicació
social, escala treball social

16/06/2020

46/2019

Concurs general APF-01-01 serveis de suport generals

Adjudicació

30/09/2020

36/2016

OEP-2016 - Regularització relació jurídica cossos:
A2-01, A2-14, A2-15, A2-16-01 i A2-16-02

Nomenament funcionaris/àries
de carrera

29/07/2020

37/2016

OEP-2016 - Regularització relació jurídica cossos:
C1-01 administratiu, C1-03, especialista educació
especial, C1-04 especialista educació infantil, C1-12
especialistes atenció sociosanitària

Nomenament funcionaris/àries
de carrera

29/07/2020

38/2016

OEP-2016 - Regularització relació jurídica cos C2-01,
escala C2-01-01 auxiliar de gestió i C2-01-02 auxiliar de
serveis.

Nomenament funcionaris/àries
de carrera

13/08/2020

16/2016

OEP 2016 - Accés al cos A2-08 superior de gestió
Nomenament funcionaris/àries
d'enginyeria tècnica en obres públiques, torn d'accés lliure de carrera

04/09/2020

7/2016

OEP 2016 Accés al cos A1-11 superior tècnic d'enginyeria Nomenament funcionaris/àries
de camins, canals i llocs, torn d'accés lliure
de carrera

29/10/2020

8/2016

OEP 2016 Accés al cos A1-11 superior tècnic d'enginyeria Nomenament funcionaris/àries
de camins, canals i llocs, torn d'accés lliure
de carrera

29/10/2020

