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Administració local

PALAFOLLS

ANUNCI

de l’Ajuntament de Palafolls, sobre l’oferta pública d’ocupació.

Província: Barcelona
Corporació: Ajuntament de Palafolls
Número de Codi Territorial: 08155
Oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2009, aprovada per Decret de 
l’Alcaldia 352/2009, de 27 de març de 2009.

PERSONAL LABORAL FIX

Nivell de titulació: ESO, Graduat Escolar/ FP 1r grau (C2)
Denominació del lloc: Auxiliar Adm. PIL
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs/Oposició

Nivell de titulació: ESO, Graduat Escolar/ FP 1r grau (C2)
Denominació del lloc: Auxiliar Adm. Oficines Municipals
Nombre de vacants: 2
Sistema de selecció: Concurs/Oposició

Nivell de titulació: Diplomat universitari (A2)
Denominació del lloc: Tècnic Recursos Humans
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs/Oposició

Nivell de titulació: Diplomat universitari (A2)
Denominació del lloc: Educadora Serveis Socials.
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs/Oposició

Nivell de titulació: Certificat escolaritat (M)
Denominació del lloc: Oficial 2a manteniment
Nombre de vacants: 2 (promoció interna)
Sistema de selecció: Concurs/Oposició

Nivell de titulació: Certificat escolaritat (M)
Denominació del lloc: Oficial 2a manteniment (20h)
Nombre de vacants: 3
Sistema de selecció: Concurs/Oposició

Nivell de titulació: Diplomat universitari (A2)
Denominació del lloc: Directora Llar d’infants
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs/Oposició

Nivell de titulació: Batxillerat/FP 2n grau (C1)
Denominació del lloc: Educadora Llar d’infants (14h)
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs/Oposició

Nivell de titulació: Certificat escolaritat (M)
Denominació del lloc: Encarregat de vigilància i manteniment. Zones esportives.
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs-Oposició

Nivell de titulació: Batxillerat/FP 2n grau (C1)
Denominació del lloc: Dinamitzador (20h)
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs/Oposició
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Nivell de titulació: Diplomat universitari (A2)
Denominació del lloc: Coordinador escola de música
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs/Oposició

Nivell de titulació: Diplomat universitari (A2)
Denominació del lloc: Tècnic d’Educació
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs/Oposició

Palafolls, 8 de maig de 2009

VALENTÍ AGUSTÍ I BASSA

Alcalde

PG-242979 (09.138.014)
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