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BORSES I CONTRACTACIÓ INTERINA DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PAÍS VALÈNCIA  AMB TERMINI OBERT DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES 

Nota: Esta pàgina té caràcter informatiu no tenint valor legal, sempre cal consultar el butlletí. 

 FSC CCOO-PV  ▪  Tel.: 96 388 21 40 ▪ Fax: 96 388 21 03               1               Web:http://www.fsc.ccoo.es/paisvalencia   

  e-mail:  local-fscpv@fsc.ccoo.es 
  

      

 
 

128-B 28 de diciembre de 2012 

Termini presentació instàncies 
20 días naturales desde el siguiente al de publicación del presente anuncio  BOP 
Alicante 28/12/12 

Localitat PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO ALICANTE 

Publicació bases BOP Alicante 28/12/12 

Nombre de places contratación laboral no permanente 

Denominació Director General del Patronato Provincia de Turismo de la Costa Blanca 

Titulació/Requisits titulado superior 

Tipus de prova concurso de meritos 

 
 

1-B 8 de enero de 2013 

Termini presentació instàncies del 08 de Enero de 2013 hasta el día 16 del mismo mes y año de 11 a 13 horas 

Localitat PROCARSA (Carcaixent) 

Publicació bases http://www.procarsa.info/default.asp  

Nombre de places Bolsa de trabajo 

Denominació FISIOTERAPEUTA 

Titulació/Requisits   

Tipus de prova concurso y en la realizacion de  pruebas escritas y practicas 

 
 

2-B 8 de enero de 2013 

Termini presentació instàncies del 08 de Enero de 2013 hasta el día 16 del mismo mes y año de 11 a 13 horas 

Localitat PROCARSA (Carcaixent) 

Publicació bases http://www.procarsa.info/default.asp  

Nombre de places Bolsa de trabajo 

Denominació LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS 

Titulació/Requisits   

Tipus de prova concurso 

 
 

3-B 8 de enero de 2013 

Termini presentació instàncies 
20 días naturales desde el siguiente al de publicación del presente anuncio  en el 

periodico Las Provincias 8/1/13 

Localitat Tavernes de la Vall Digna (Valencia) 

Publicació bases http://www.tavernes.org/ 

Nombre de places borses de treball 

Denominació agent de la Policia Local 

Titulació/Requisits 

Batxiller Superior o equivalent  -  ssessió dels permisos que habiliten per a la 

conducció de vehicles de les classes B amb l’autorització BTP, així com el permís A 
que permet la conducció de motocicletes, tricicles i quadricicles de qualsevol 
cilindrada, kw de potència o relació potència/pes 

Tipus de prova concurs-oposició 
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