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Administració local

SANT VICENÇ DE MONTALT

ANUNCI

de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, sobre publicació d’unes bases.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de juliol de 2010 
s’ha publicat la convocatòria de la següent plaça vacant i les bases específiques 
que han de regir el procés selectiu per al cobriment de la plaça, les quals hi consten 
transcrites:

Escala d’administració especial

Subescala de serveis especials grup  Grup EBEP vacant
Agent Policia Local D  C2 1

La qual cosa es fa pública per al seu general coneixement.

Sant Vicenç de Montalt, 30 de juliol de 2010

MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA

Alcalde

PG-275126 (10.214.003)
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