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AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

ANUNCI sobre convocatòria del concurs oposició lliure per a la selecció d'una plaça d'administratiu/iva,
adscrita a l'Àrea de Serveis Econòmics, unitat de Tresoreria, que està vacant a la plantilla de l'Ajuntament
de Sant Vicenç de Castellet.

La Junta de Govern Local d'aquest Excm. Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, reunida en sessió del dia 6
de març de 2017, va aprovar la modificació de les bases específiques reguladores i la nova convocatòria del
concurs oposició lliure per a la selecció d'una plaça d'Administratiu/va, adscrita a l'Àrea de Serveis Econòmics,
Unitat de Tresoreria, de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, que van ésser publicades íntegrament en el
BOPB de data 22 de març de 2017.

Així mateix, per Decret de l'Alcaldia Presidència de data 14 de març de 2022 s'ha aprovat la convocatòria de
l'esmentat concurs oposició lliure, amb remissió a les bases modificades esmentades anteriorment.

En compliment del que estableix la normativa vigent, es publica aquesta convocatòria, amb remissió a les
bases especifiques aprovades en sessió del dia 6 de març de 2017 i publicades íntegrament al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOPB) de data 22 de març de 2017, als efectes de la presentació d'instàncies per a
optar a l'esmentada plaça durant el termini de vint (20) dies hàbils, a comptar des del següent al de la
publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) o en la seu electrònica de
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Els següents anuncis es publicaran al Tauler d'edictes d'aquest Ajuntament i a la seu electrònica www.svc.cat.

Sant Vicenç de Castellet, 18 de març de 2022

Adriana Delgado i Herreros
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