
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

ANUNCI sobre convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per cobrir diversos llocs de
treball dins del Pla local d'ocupació de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

Per resolució de l'alcalde número 516 de 5 de maig de 2021 s'ha aprovat la convocatòria i les bases
específiques per a seleccionar personal laboral temporal per a cobrir 15 llocs de treballs dins del Pla Local
d'Ocupació de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, aprovat a la mateixa resolució.

Els llocs de treball a ocupar són els següents:

- 1 lloc de treball de tècnic/a superior dinamitzador xarxes socials (codi PLO 2021-1).

- 1 lloc de treball de tècnic/a mitjà/na participació i transparència (codi PLO 2021-2).

- 2 llocs de treball d'agent/a cívic (codi PLO 2021-3).

- 2 llocs de treball d'administratiu/va (codi PLO 2021-4).

- 1 lloc de treball de tècnic/a auxiliar informàtica (codi PLO 2021-5).

- 6 llocs de treball d'auxiliar administratiu/va (codi PLO 2021-6).

- 2 llocs de treball de peó/na (codi PLO 2021-7).

Les bases específiques de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web municipal www.castellarvalles.cat
i el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu és de deu dies naturals a partir
del següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 95.3 del Reglament del personal al servei de les entitats
locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Castellar del Vallès, 6 de maig de 2021

L'alcalde

P. d. (Decret núm. 339, de 24 de març de 2021)

Pablo Maldonado Arauz
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