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Administració local

SANT VICENÇ DE MONTALT

ANUNCI

de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, sobre provisió de places.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 144, de 17 de juny 
de 2010, s’ha publicat la convocatòria de les següents places vacants i les bases 
específiques que han de regir els processos selectius de les places convocades, les 
quals hi consten transcrites:

G=Grup; E=Grup EBEP; P=Places Vacants

 G E P
B) PERSONAL LABORAL FIX
Oficial 1a.  ...................................................... D C2 1
Operari/ària  ................................................... D C2 1

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

Sant Vicenç de Montalt, 17 de juny de 2010

MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA

Alcalde
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