
OFERTES PÚBLIQUES DE FEINA  GENER 2018

OFERTES DE FEINA PÚBLIQUES
AJUNTAMENT D'ARTÀ
Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa extraordinària d’aspirants per 
proveir, com a funcionaris interins, places vacants de policia local
http://bit.ly/2mi2gEM
AJUNTAMENT DE CONSELL
Bases específiques per a la constitució d'un borsí de treball extraordinari de la categoria de tècnic/a 
superior en educació infantil, pel sistema de concurs, laboral interins

http://bit.ly/2md0OCL
AJUNTAMENT DE LLOSETA
Bases específiques convocatòria concurs oposició i borsa de treball operari d'instal·lacions Parc Verd

http://bit.ly/2mdFnBs
AJUNTAMENT DE PALMA
Convocatòria per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de concurs de cap de 
Negociat d’Informació Urbanística

http://bit.ly/2DxG1Cf
AJUNTAMENT DE PALMA
PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS
Bases generals que han de regir les convocatòries de proves selectives per a cobrir places vacants de 
la plantilla de personal laboral del patronat municipal d’escoles d’infants de Palma

http://bit.ly/2DiCZ7i
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
convocatòria per a la contractació d’un tècnic de suport a la investigació de la RETIC redIAPP (red de 
investigación en actividades preventivas y de promoción)

http://bit.ly/2Dcs4JM
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
creació d'una borsa de treball d'auxiliars de serveis (conserges)

http://bit.ly/2DixpBy
creació d'una borsa de treball de netejadors/es

http://bit.ly/2D4agzr
FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA 
PERSONAL DE LES ILLES BALEARS
S’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de 
la categoria de tècnic/a titulat/ada de grau mitjà valorador/a de la dependència

http://bit.ly/2DcQmXi
s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de 
la categoria de Fisioterapeuta

http://bit.ly/2Dd08IZ
AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Bases específiques per crear una borsa d’auxiliars de neteja/menjador personal laboral interí de 
l’organisme autònom Fundació Pública del Servei Públic de la Residència Sant Domingo (Pollença)

http://bit.ly/2mzhzbA 
AJUNTAMENT DE PALMA
Convocatòria borsí extraordinari pel sistema d’oposició per a la cobertura temporal de places de 
Professor/a Músic/a Saxòfon de l’Ajuntament de Palma
http://bit.ly/2DaKPMT 
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OFERTES DE FEINA PÚBLIQUES
Es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la 
Conselleria d’Educació i Universitat per el curs 2017-2018
http://bit.ly/2Dhu9TT 

AJUNTAMENT D'ESPORLES
Director/a programes mixtos per a majors de 30 anys 
http://bit.ly/2rrQkW
Personal de suport administratiu SOIB 30

http://bit.ly/2Dx4wms
Director/a programes mixtos per majors de 30 anys

http://bit.ly/2mZjB57 

AJUNTAMENT DE SA POBLA
Borsi Auxiliar Socisanitari
http://bit.ly/2DJFtMR
Borsí Treballador Social

http://bit.ly/2rOpo2L
Borsí Educador Social

http://bit.ly/2Fp7Ufq
AJUNTAMENT DE SINEU
Borsa de feina de personal funcionari interí de l'escala d'Administració General, subescala 
Administrativa

http://bit.ly/2DJXHhk 

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
S’aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i el barem de mèrits i es designa el 
Tribunal Qualificador de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la 
categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma
http://bit.ly/2BDwY07
AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Bases específiques per cobrir una plaça de tècnic d’administració general

http://bit.ly/2GtXLPP 
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SINDICATURA DE COMPTES
S'aprova la convocatòria, les bases, els exercicis, el barem de mèrits, el temari, el model de sol·licitud, 
el model de declaració de la persona interessada i la designació del Tribunal Qualificador de les proves
selectives per a l'ingrés en el cos d'auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
http://bit.ly/2nvY2sR 
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