CONVOCATÒRIA DE 76 PLACES D’AUXILIAR DE
JARDINERIA DE 1R. I 2N. ANY MITJANÇANT CONCURSOPOSICIÓ LLIURE PER A PARCS I JARDINS DE
BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL.
GUIA INSCRIPCIÓ “PAS A PAS”
Pots presentar la soŀlicitud per internet de forma telemàtica amb certificat digital,
DNIe idCAT o amb el sistema d’identificació idCATmobil.
En aquesta guia detallem “pas a pas” el tràmit d’inscripció, amb idCATmòbil

COM OBTENIM IDCATMÒBIL?
Al lloc web de la Generalitat de Catalunya, al següent enllaç tenim totes les instruccions
del funcionament d’aquesta forma d’identificació per els tràmits telemàtics més comuns
amb l’Administració.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-medigitalment/idcat-mobil/#bloc3
Només necessites el teu DNI, la targeta sanitària CATsalut (TSI), un telèfon mòbil i una
adreça de correu electrònic i accedir al següent link: https://idcatmobil.seu.cat/

PAS 1:

PAS 2:

COM FEM LA INSCRIPCIÓ?
Per accedir a la inscripció trobareu l’enllaç a:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/anuncios-oferta-publica-deempleo?type=19
Dins les publicacions de
la convocatòria, accedim a:

Directament ens dirigeix al tràmit d’inscripció per participar en els processos de selecció
de Parcs i Jardins de Barcelona. “Inicieu el tràmit”

En iniciar el tràmit ens permetrà
identificar-nos amb idCATmòbil:

Amb el DNI i el mòbil amb el que ens hem registrat,
accedirem al tràmit amb un codi enviat per SMS.

Una vegada feta la identificació iniciem el tràmit d’inscripció en tres passos:

PAS 1: Empleneu el formulari.
En aquest pas emplenarem les
dades personals i de contacte junt
amb la petició genèrica que
registrarà l’Ajuntament de
Barcelona. Moltes de les dades
personals ens vindran donades amb
la nostra identificació idCAT.

A continuació farem una breu
descripció de la nostra petició. És
important que en aquests dos
apartats indiquem el número
d’expedient de la convocatòria

*La present convocatòria
d’auxiliar del verd s’identifica
amb el numero d’expedient
09/2021-SO_OP
Una vegada complimentats els
camps obligatoris, feu clic al botó
"Continuar".

PAS 2: Adjuntem els documents
justificatius requerits segons la
descripció continguda a les bases
de la convocatòria.
En aquest pas adjuntarem en PDF el
formulari signat d’inscripció i de
relació de mèrits (ANNEX 2), junt
amb còpia dels documents
justificatius dels requisits d’accés.

El formulari el podeu descarregar a
la seu electrònica de l'Ajuntament
de Barcelona dins l’apartat de la
present convocatòria.

*IMPORTANT: Presteu
atenció a la documentació
obligatòria enumerada a la
base 4 de la convocatòria

PAS 3: On confirmarem les dades, enviarem i signarem la soŀlicitud.
Aquesta pantalla resumeix les dades consignades a la inscripció com a verificació prèvia
a la signatura i enviament definitiu de la nostra soŀlicitud.

