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SANT VICENÇ DE MONTALT

ANUNCI

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

Per Decret de l’Alcaldia de data 29 d’abril de 2011 s’ha convocat, mitjançant el 
sistema de concurs oposició lliure, la provisió de forma interina d’una plaça d’agent 
de la policia local per a la substitució de diferents agents del cos.

Així mateix, s’obre un termini de vint dies naturals comptadors des de l’endemà 
de la present publicació per a la presentació de sol·licituds de participació, d’acord 
amb les Bases Generals reguladores dels processos selectius de l’Oferta Pública 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

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

Sant Vicenç de Montalt, 29 d’abril de 2011

MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA

Alcalde
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