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PLA MUNICIPAL D'OCUPACIÓ 2022 

Aprovació de les Bases i del Pla Municipal Ocupació 2022 per la Junta de Govern 

Local de 9 de setembre de 2022 

 

PERFILS PROFESSIONALS SOL·LICITATS 

Tots els perfils són per a persones que complisquen els requisits: empadronades en el 

municipi de València, inscrites en l'Agència d’Ocupació València Activa i en LABORA com a 

demandants d'ocupació. Aquests requisits han de complir-se amb anterioritat a la data de la 

publicació de l'acord de la JGL que aprove les bases del Pla Municipal d'Ocupació. 

DENOMINACIÓ DEL 

LLOC (CNO) 

Núm. 

LLOCSS 

GRUP 

COTITZ

ACIÓ 

 

TITULACIÓ 

SOL·LICITADA  

FUNCIONS I OBSERVACIONS 

RETRIBUCIÓ 

MENSUAL 

BRUTA 

24511016 

ARQUITECTA/E 5 GC 1 

GRAU EN 

FONAMENTS 

ARQUITECTURA + 

MÀSTER 

UNIVERSITARI EN 

ARQUITECTURA 

(HABILITANT) O 

EQUIVALENT 

• Recolzar en treballs de 

redacció de documents tant 

gràfics com escrits relatius a la 

figura de planejament indicada. 

• Recolzar en la supervisió 

tècnica d'auditories en edificis 

• Recolzar en les actuacions 

tècniques de projectes i ajuda a 

la supervisió. 

 

2.541,70 € 

 

28101019 – 

ECONOMISTE 
1 

 
GC 1 

GRAU EN ECONOMIA 
O EQUIVALENT 

• Contribuir a la bona gestió de 

l'assignació de recursos. 

• Identificar i anticipar 

problemes econòmics 

rellevants en relació amb 

l'assignació de recursos en 

general. 

• Aportar racionalitat a l'anàlisi i 

a la descripció de qualsevol 

aspecte de la realitat 

econòmica. 

• Redactar projectes de gestió 

econòmica  

• Recolzar projectes Next 

Generation en les tasques 

pròpies de la titulació. 

 

2.541,70 € 

 

 

24221021 

ENGINYERA/O 

AGRONÒMICA/O 

1 GC 1 

GRAU EN 

ENGINYERIA 

AGRONÒMICA I DEL 

MEDI NATURAL O 

EQUIVALENT 

• Control de la plantació 

d'arbratge viari 

• Control de les instal·lacions de 

xarxa de reg 

• Control de la “vegetalització” 

dels escocells 

• Revisió de les certificacions 

d'obra 

• Ajuda a la direcció d'obra 

2.541,70 €  
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24321011 

ENGINYERA/O CIVIL 

(CAMINS, CANALS I 

PORTS) 

2 

 
GC 1 

GRAU EN ING CIVIL / 

ING OO.PP + MÀSTER 

UNIVERSITARI EN 

ING DE CAMINS, 

CANALS I PORTS O 

EQUIVALENT 

• Col·laborar en l'estudi, anàlisi i 

emissió d'informes respecte als 

projectes que es vagen a 

realitzar. 

• Recolzar en la revisió de 

documentació i elaborar bases 

de dades. 

• Col·laboració en l'elaboració 

de certificacions, visites a obra, 

elaboració de càlculs, informes 

i estudis tècnics 

• Control de costos i rendiments 

d'equips i obres. 

• Redacció de memòries 

valorades. 

 

2.541,70 € 

 

27111037 

ENGINYERA/O 

INFORMÀTICA/O 

1 GC 1 

GRAU EN 

ENGINYERIA 

INFORMÀTICA O 

EQUIVALENT 

• Efectuar el diagnòstic del/els 

sistemes informàtics  

• Analitzar els procediments, 

accessos, seguretat en vigor. 

• Proposar les solucions de 

millora i controlar la posada en 

marxa. 

• Supervisar, controlar i donar 

validesa als processos de 

desenvolupament. 

• Assegurar la conformitat del 

sistema informàtic a la 

legislació en vigor. 

• Redactar informes i dictàmens  

• Estudi, avaluació de les 

alternatives, seguretat, solució 

i manteniment de les 

necessitats de sistemes 

d'informació de les 

organitzacions. 

 

2.541,70 € 

 

29221044 – 

PERIODISTA 1 GC 1 

GRAU EN 

PERIODISME O 

EQUIVALENT 

• Atenció a esdeveniments a 

conseqüència de la capitalitat 

Europea del Turisme 

Intel·ligent 2022 

• Crear continguts periodístics. 

Idear, planificar i executar 

projectes informatius o 

comunicatius 

• Dissenyar els aspectes formals 

i estètics en mitjans escrits, 

gràfics, audiovisuals i digitals 

per a la representació i 

transmissió de fets i dades 

mitjançant sistemes 

infogràfics. 

• Tractar, gestionar i editar tot 

tipus de continguts. 

• Utilitzar els sistemes i recursos 

informàtics i les seues 

2.541,70 € 
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aplicacions interactives. 

 

28221032 

TÈCNICS SUPERIORS 

EN CIÈNCIES 

POLÍTIQUES I DE 

L'ADMINISTRACIÓ 

4 GC 1 
GRAU EN CIÈNCIES 

POLÍTIQUES 

• Dissenyar i plantejar propostes 

de millora per a les 

organitzacions de  caràcter 

públic . 

• Analitzar les polítiques 

públiques en les respectives 

fases d'identificació i definició 

de problemes,  així com 

formulació i implementació de 

programes i accions. 

• Definir, programar i executar 

accions orientades al 

desenvolupament integral a 

nivell local. 

• Participar en la gestió de 

programes europeus. 

• Col·laborar  en accions del Pla 

d'Internacionalització i suport 

al desenvolupament de 

projectes Next Generation 

• Analitzar i interpretar la 

realitat política  i social. 

 

2.541,70 € 

 

28231035- 

PSICOLOGIA    EN 

GENERAL 

2 GC1 

GRAU EN 

PSICOLOGIA O 

EQUIVALENT 

• Desenvolupar diferents tipus 

de tallers: memòria, funció 

cognitiva, suport emocional.... 

• Dissenyar i implementar 

Programes d’Intervenció 

Social  

• Identificar i avaluar  factors de 

risc i recursos de protecció. 

 

 

2.541,70 € 

 

38311103 

TÈCNIC/A EN  

AUDIOVISUALS 

1 GC 1 

GRAU EN 

COMUNICACIÓ 

AUDIOVISUAL O 

EQUIVALENT 

• Direcció i gestió en producció 

audiovisual 

• Elaboració de continguts  

• Suport en Notes de Premsa, 

rodes de premsa i publicacions 

en xarxes socials.  

• Disseny de tots els aspectes 

vinculats al so, a la imatge i al 

grafisme, en les diverses fases 

de la producció audiovisual. 

 

2.541,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Col·laborar en la creació i 

manteniment d'un repositori 

normatiu actualitzat.  

• Recolzar en la redacció de 

documents jurídics.   

• Recolzar la part administrativa 

en qüestions jurídiques.  

• Col·laborar en la creació i 

unificació de documents 
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25991037 GESTORA/OR 

ADMINISTRATIVA/IU 

TITULADA/AT 

(Professionals del Dret) 

25111040 

ADVOCADA/T, EN 

GENERAL 

 

3711027 TÈCNICS DE 

SERVICIS JURÍDICS 

I/O SIMILARS 

 

 

 

6 

 

 

 

GC 1 

 

 

GRAU EN DRET O 

EQUIVALENTS 

administratius per a 

estandarditzar i normalitzar els 

processos existents.  

• Recolzar en la revisió 

d'expedients judicials i 

actuacions processals. 

• Col·laborar en l'elaboració 

d'informes. 

• Col·laborar en l'estudi jurídic 

de les reclamacions. 

• Col·laborar en els diferents 

actes d'instrucció d'expedients. 

• Recolzar en la redacció de 

diligències sobre plantilla. 

• Recolzar projectes Next 

Generation en les tasques 

pròpies de la titulació. 

 

 

 

 

 

2.541,70 € 

 

 

 

 

 

 

24811013- 

ARQUITECTE/A 

TÈCNIC/A 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

GC2 

 

 

GRAU EN 

ARQUITECTURA 

TÈCNICA O 

EQUIVALENT 

• Col·laborar en la recopilació 

de criteris tècnics en matèria 

urbanística. 

• Recolzar en la classificació de 

la informació i catalogació.  

• Recolzar en la realització de 

plans, memòries i plecs de les 

diferents reformes i el seu 

seguiment. 

• Col·laborar en els 

mesuraments en obra i 

comprovació de certificacions. 

• Col·laborar en l'estudi i 

informes relacionats amb 

deficiències constructives en 

Edificis. 

• Col·laborar en projectes 

d'execució  material de l'obra, 

la seua organització i 

planificació, el control de 

qualitat, la prevenció i 

seguretat laboral, l'economia i 

el control de costos i la seua 

gestió. 

2.403,86 € 

 

28241056 

EDUCADORS/AS 

SOCIALS 

1 GC2 

GRAU EN EDUCACIÓ 

SOCIAL O 

EQUIVALENT 

• Redactar i posar en pràctica el 

projecte d'educació ambiental 

en el qual involucrar a la 

ciutadania i col·lectius 

(col·legis, associacions, etc.) 

pròxims a algun dels jardins de 

la zona sud més castigats pels 

mals usos (vandalisme, 

presència indeguda de gossos, 

etc.), amb la finalitat de posar 

el valor aquests espais i el 

respecte per aquests. 

2.403,86 € 
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• Informar, assessorar, orientar i 

donar suport a individus, 

grups, famílies... 

• Animar i dinamitzar grups i 

col·lectius. 

• Organitzar, planificar, 

programar, desenvolupar i 

avaluar intervencions. 

 

24371016 

ENGINYERA/O 

AMBIENTAL 

2 GC 2 

GRAU EN 

ENGINYERIA DE 

L'ENERGIA O 

EQUIVALENT 

• Col·laborar en Investigacions 

d'impacte ambiental. 

• Manejar projectes ambientals 

des del seu estudi de base. 

• Fer un examen de programes i 

assessoria en matèria 

mediambiental. 

• Recolzar projectes Next 

Generation en les tasques 

pròpies de la titulació. 

 

2.403,86 € 

 

24331032 

ENGINYER/A 

MECÀNICA 

INDUSTRIAL 

24311072 ENGINYER/A 

D'ORGANITZACIÓ 

INDUSTRIAL 

5 GC2 

GRAU EN 

ENGINYERIA 

MECÀNICA/ 

ENGINYERIA 

INDUSTRIAL  

O EQUIVALENT 

• Col·laborar en l'avaluació i 

seguiment d'actuacions. 

• Col·laborar en la redacció 

d'informes de seguiment i 

memòries de resultats. 

• Col·laborar en el suport tècnic 

per a la realització d'estudis 

d'espais i instal·lacions 

conforme als projectes 

preestablits. 

• Col·laborar en els estudis de 

viabilitat i implantació de 

mesures d'eficiència 

energètica. 

• Col·laborar en la realització 

d'informes de consums 

energètics, identificació i 

esmena d'avaries. 

• Suport en el suport tècnic a les 

auditories energètiques 

d'instal·lacions. 

• Recolzar projectes Next 

Generation en les tasques 

pròpies de la titulació. 

 

2.403,86 € 

 

24241018 – 

ENGINYER/A 

TÈCNIC/A AGRÍCOLA 
1 GC2 

GRAU EN 

ENGINYERIA 

AGROALIMENTÀRIA 

I DEL MEDI RURAL O 

EQUIVALENT 

• Avaluar i controlar l'impacte 

ambiental. 

• Elaboració completa de 

projectes, informes i altres 

documents de caràcter tècnic 

legalment vigents. 

• Recolzar projectes Next 

Generation en les tasques 

pròpies de la titulació. 

 

2.403,86 € 
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26221045- 

TÈCNIC/A 

SUPERIOR EN 

ORGANITZACIÓ I 

ADMINISTRACIÓ 

D’EMPRESES, EN 

GENERAL (ADE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

GC2 

 

 

 

 

 

 

 

GRAU EN 

ADMINISTRACIÓ I 

DIRECCIÓ DE 

EMPRESES O 

EQUIVALENT 

• Col·laborar en l'elaboració, 

desenvolupament, anàlisi i 

execució dels pressupostos. 

• Col·laborar en l'elaboració 

d'informes 

• Recolzar en la tramitació de 

subvencions i revisió de la 

documentació aportada als 

expedients. 

• Analitzar i quantificar els 

riscos financers 

• Col·laborar en la supervisió i 

control de processos 

pressupostaris i financers i la 

gestió, control i supervisió de 

l'elaboració dels estats 

comptables i financers 

• Estudiar la utilització dels 

recursos així com el 

finançament de les inversions.  

• Participar en la gestió de 

programes europeus. 

• Recolzar  projectes Next 

Generation en les tasques 

pròpies de la titulació. 

2.403,86 € 

 

26511049 TÈCNICS EN 

PUBLICITAT I/O 

RELACIONS 

PÚBLIQUES 

1 GC2 

GRAU EN 

PUBLICITAT I 

RELACIONS 

PÚBLIQUES O 

EQUIVALENT 

• Saber utilitzar i optimitzar les 

xarxes socials 

• Col·laborar a redactar articles i 

posicionar-los en els cercadors 

• Optimitzar la publicitat a 

través de les xarxes socials 

• Crear contingut  

• Saber gestionar i organitzar un 

procés de producció per a les 

xarxes  

• Recolzar projectes Next 

Generation en les tasques 

pròpies de la titulació. 

 

2.403,86 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26241014- 

TÈC.  MITJÀ/ANA 

RELACIONS 

LABORALS (GRAD. 

SOCIALS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC 2 

 

 

 

 

 

 

 

GRAU EN 

RELACIONS 

LABORALS O 

EQUIVALENT 

• Realitzar avaluacions laborals. 

• Col·laborar en la identificació 

de dinàmiques de 

funcionament a partir d'un 

diagnòstic socioeconòmic 

previ del territori i des de la 

perspectiva de les activitats 

econòmiques. 

• Col·laborar en l'anàlisi de 

l'estructura sociodemogràfica, 

l'existència d'infraestructures i 

equipaments públics de suport 

a l'activitat empresarial, els 

sistemes de comunicació, el 

comportament del mercat de 

treball. 

 

 

 

 

 

2.403,86 € 
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26301039 – TÈCNIC/A 

EN EMPRESES I 

ACTIVITATS 

TURÍSTIQUES 

58251029 - GUIA DE 

TURISME 

 

 

 

2 

 

 

 

GC 2 

 

 

 

GRAU EN TURISME O 

EQUIVALENT 

• Atenció a esdeveniments a 

conseqüència de la capitalitat 

Europea del Turisme 

Intel·ligent 2022 

• Recolzar projectes Next 

Generation en les tasques 

pròpies de la titulació. 

• Mitjançar entre un producte 

turístic i el seu entorn, el 

sector turístic i el públic final. 

• Dinamitzar el producte turístic 

en el punt de venda o en 

contacte amb el seu 

consumidor. 

 

2.403,86 € 

 

 

 

 

84121035- 

CONDUCTOR/A 

FURGONETA 

 

 

 

1 

 

 

 

GC4 

 

 

 

GRADUAT 

ESCOLAR, ESO O 

EQUIVALENT  

• Trasllat de persones  

• Càrrega i descàrrega de 

material 

 

ES REQUEREIX PERMÍS 

CONDUCCIÓ B EN VIGOR  

 

 

1.689,93 € 

 

32021026- 

ENCARREGAT/ADA 

D'OBRA 

D'EDIFICACIÓ, EN 

GENERAL 

1 GC4 
GRADUAT ESCOLAR, 

ESO O EQUIVALENT  

• Controla i supervisa l'execució 

de l'obra. 

• Controla el compliment de la 

planificació. 

• Organitza i controla els grups 

de treball; assigna tasques a 

els/as operaris/as. 

• S'ocupa de la recepció i 

organització de materials, 

zones d'apilament, tallers, etc. 

• Realitza càlculs de materials i 

mesuraments de l'obra 

executada. 

• Controla els materials, els 

mitjans i la maquinària de 

l'obra. 

• Supervisa i verifica els 

processos i els resultats dels 

treballs. 

 

ES REQUEREIX 

EXPERIÈNCIA 12 MESOS 

 

1.689,93 € 

 

33261047 – 

TÈCNICA/O EN 

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS I 

SALUT AMBIENTAL  

1 GC 5 

CFGS PREVENCIÓ DE 

RISCOS 

PROFESSIONALS O 

EQUIVALENT 

• Promoure, amb caràcter 

general, la prevenció de les 

persones treballadores i emetre 

informes setmanals amb 

incidències esdevingudes en 

1.532,42 € 
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els treballs. 

• Vigilar el compliment de les 

normes de seguretat, higiene i 

ambientals, supervisant 

l'adequació dels equips i 

mitjans de prevenció als riscos 

associats als treballs realitzats 

pel personal 

• Col·laborar amb els serveis 

amb competències en PRL 

 

27231014 

ANALISTES I 

DESENVOLUPADORS/

ES DE XARXES 

INFORMÀTIQUES 

1 GC 5 

CFGS 

DESENVOLUPAMENT 

APLICACIONS WEB 

• Desenvolupar, implantar, i 

mantindre aplicacions web 

• Aplicar tècniques i 

procediments relacionats amb 

la seguretat en sistemes, 

serveis i aplicacions, complint 

el pla de seguretat 

• Gestionar bases de dades, 

interpretant el seu disseny 

lògic i verificant integritat, 

consistència, seguretat i 

accessibilitat de les dades 

 

1.532,42 € 

37231077‐ 

MONITOR/A I/O 

ANIMADOR/A 

ESPORTIU/IVA 

2 GC 5 

CFGS 

ENSENYAMENTS I 

ANIMACIÓ 

SOCIOESPORTIVES/ 

CERTIFICAT 

PROFESSIONALITAT 

O EQUIVALENT 

• Desenvolupar projectes 

d’animació sociesportiva 

• Avaluar la condició física, la 

competència motriu i les 

activitats de les persones 

participants. 

• Programar l’ensenyament 

d’activitats físic esportives. 

• Dissenyar, adaptar i seqüenciar 

exercicis i tasques de les 

sessions d’ensenyament 

d’activitats físic esportives i 

jocs per a tota mena de 

participants 

 

1.532,42 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

43091029 – 

EMPLEAT/ADA 

ADMINISTRATIU/IVA 

EN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC 5 

 

 

 

 

 

 

 

CFGS FAMÍLIA 

ADMINISTRACIÓ I 

GESTIÓ  O 

EQUIVALENT 

• Tramitar documents o 

comunicacions internes o 

externes 

• Elaborar documents i 

comunicacions a partir ordres 

rebudes, informació obtinguda 

i/o necessitats detectades 

• Tramitar i realitzar la gestió 

administrativa en la 

presentació de documents en 

 

 

 

 

1.532,42 € 
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diferents organismes i 

administracions públiques en 

termini i forma requerits 

• Gestionar els processos de 

tramitació administrativa en 

relació a les àrees financera, 

comptable i fiscal amb una 

visió integradora d'aquestes 

 

 

43091029 –  

EMPLEAT/ADA 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIU/IVA, 

EN GENERAL 

6 GC 7 

CFGM GESTIÓ 

ADMINISTRATIVA O 

EQUIVALENT 

• Elaborar documents i 

comunicacions a partir d'ordres 

rebudes o informació 

obtinguda 

• Classificar, registrar i arxivar 

comunicacions i documents 

• Exercir activitats d'atenció a la 

persona usuària 

 

1.302,97 € 

 

36291018- 

PROFESSIONAL 

SUPORT DE LA ADM. 

PÚBLICA PER A 

TASQUES 

D'INSPECCIÓ I 

CONTROL I TASQUES 

SIMILARS 

7 GC 7 

 

BATXILLER O 

EQUIVALENT 

• Col·laborar en l'atenció 

directa a la ciutadania i 

informar sobre els recursos 

socials que se li encomanen.  

• Col·laborar amb l'adequat 

funcionament dels centres. 

1.302,97 € 

71211015-OBRER/A 

 
3 GC8 

GRADUAT ESCOLAR, 

ESO O EQUIVALENT  

• Fer treballs d'obra de paleta 

(enrajolats, paviments, 

arrebossats, etc.)  

• Realitzar treballs 

especialitzats en edificis i 

instal·lacions municipals. 

• Suport als treballs de pintura 

• Controlar els materials, els 

mitjans i la maquinària de 

l'obra. 

• Supervisar i verificar els 

processos i els resultats dels 

treballs. 

• Realització de mesuraments 

de material, sobre pla o en 

l'obra. 

• Demolir i reformar 

 

OFICIAL/A 1a  

ES REQUEREIX 

EXPERIÈNCIA 12 MESOS 

 

1.563,29 € 

 

71311049 FUSTER/A, 

EN GENERAL 

 

2 GC8 
GRADUAT ESCOLAR, 

ESO O EQUIVALENT  

• Restauració de fusteries de 

fusta, parcs infantils de fusta, 

etc… 

1.563,29 € 
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• Realització de mesuraments 

de material, sobre pla o en 

l'obra.. 

• Especejament dels elements a 

construir o muntar. 

• Ajust en obra dels elements de 

fusteria 

• Fixació dels elements 

accessoris, complements i 

elements d'acabat. 

• Treballs de reparació. 

• Tractaments protectors de la 

fusta. 

• Manteniment de les eines, 

maquinària i equips de treball. 

 

OFICIAL/A 1a  

ES REQUEREIX 

EXPERIÈNCIA 12 MESOS 

 

72311035-PINTOR/A I/O 

EMPAPERADOR/A 

 

5 GC8 
GRADUAT ESCOLAR, 

ESO O EQUIVALENT  

• Recondicionament de 

pèrgoles en diferents jardins. 

• Treballs de pintura d'interiors 

i exteriors dels edificis 

municipals (murs, pistes 

esportives, aules, locals, etc.) 

• Suport als treballs d'obra de 

paleta i fusteria. 

 

OFICIAL/A 1a  

ES REQUEREIX 

EXPERIÈNCIA 12 MESOS 

 

1.563,29 € 

 

96021013 – PEÓ/A de la 

CONSTRUCCIÓ 

D'EDIFICIS  

2 GC 10 

CERTIFICAT 

ESCOLAR O 

EQUIVALENT 

• Fer costat a l'oficial 1a obra de 

paleta (enrajolats, paviments, 

arrebossats, etc.) 

• Recolzar en els treballs d'altres 

professionals (pintura, 

jardineria) 

• Demolir i reformar 

 

1.166,67 € 

 

95121019- 

PEÓ/A  

HORTICULTURA, 

JARDINERIA 

 

5 GC 10 

CERTIFICAT 

ESCOLAR O 

EQUIVALENT 

• Retallar, esbrossar i netejar 

jardins 

• Recondicionar jardins 

 

1.166,67 € 

 

98111024- 

MOSSO /A de 

CÀRREGA I 

DESCÀRREGA, 

MAGATZEM I/O 

5 GC 10 

CERTIFICAT 

ESCOLAR O 

EQUIVALENT 

• Traslladar, ordenar i guardar 

documentació, estris i material 

divers. 

1.166,67 € 
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MERCAT 

PROVEÏMENTS 

72311035 –  PEÓ/A  

PINTOR/A I/O 

EMPAPERADOR/A 

5 GC 10 

CERTIFICAT 

ESCOLAR O 

EQUIVALENT 

• Suport a l'oficial en els 

treballs de pintura d'interiors i 

exteriors dels edificis 

municipals (murs, pistes 

esportives, aules, locals, etc.) 

 

1.166,67 € 

 

94311020-

ORDENANCES 
2 GC 6 

CERTIFICAT 

ESCOLAR O 

EQUIVALENT 

• Tasques de suport a les 

dependències municipals, com 

ara l'obertura i tancament de 

les instal·lacions. 

• Informació, recepció i atenció 

a les persones usuàries 

d'aquestes instal·lacions, tant 

presencial com 

telefònicament. 

• Control de la correspondència 

i documentació, així com la 

seua classificació i 

repartiment 

• Personal encarregat de 

realitzar els encàrrecs oficials 

dins o fora del centre de 

treball, entregant avisos. 

• Personal encarregat de 

comunicar totes les anomalies 

de funcionament que es 

produïsquen en les 

instal·lacions en les quals 

presten els seus serveis. 

• Maneig de la fotocopiadora i 

manteniment senzill d'aquesta, 

com a canvi de tòner, 

subministrament de paper, 

avisar al servei tècnic quan 

s'avarie. 

• Connexió i desconnexió de les 

instal·lacions (instal·lació 

elèctrica, aire condicionat, 

calefacció, etc.) 

• I qualsevol altra funció pròpia 

del càrrec 

 

 

TOTAL POSATS 100  
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