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BARCELONA

ANUNCI

de l’Ajuntament de Barcelona, sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació.

Cod"ghgevgu"fgn"32"fg"fgugodtg"fg"4229."gn"Igtgpv"Owpkekrcn."rgt"fgngicek„"fg"
l’Alcaldia de 3 de setembre de 2007, ha adoptat el següent acord:

CRTQXCT"nÓQhgtvc"r¿dnkec"fÓqewrcek„"rctekcn"rgt"c"nÓgzgtekek"fg"422:"fg"fqu"
centes cinquanta nou places de funcionari/a de carrera en les següents categories 
del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona:
/"4"rncegu"fÓKpvgpfgpv"fg"nc"Iw§tfkc"Wtdcpc."*Guecnc"uwrgtkqt."itwr"C3+0
/"9"rncegu"fÓKpurgevqtu"fg"nc"Iw§tfkc"Wtdcpc."*Guecnc"gzgewvkxc."itwr"C40
/"472"rncegu"fÓCigpv"fg"nc"Iw§tfkc"Wtdcpc"*Guecnc"d§ukec"itwr"E4+0"FÓcswguvgu"

rncegu"97"u„p"rgt"c"wp"eqpewtu"fg"oqdknkvcv"jqtkv¦qpvcn"kpvgtcfokpkuvtcvkxc"gpvtg"
funcionaris d’altres cossos i forces de seguretat a Catalunya.

Barcelona, 10 de desembre de 2007

JORDI CASES PALLARÈS

Secretari general

RI/42433;" *2905690289+
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BREDA

ANUNCI

de l’Ajuntament de Breda, sobre provisió d’una plaça.

Cpwpek"fg"eqpxqecv”tkc"fÓwpc"rnc›c"fg"iw§tfkc"owpkekrcn"xcecpv"c"nc"rncpvknnc"
fg"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fÓcswguvc"Eqtrqtcek„0

Gn"Dwvnngv‡"qÝekcn"fg"nc"rtqx‡pekc"fg"Iktqpc"p¿o0"455."fg"fcvc"52"fg"pqxgodtg"
fg"4229."rwdnkec"ngu"dcugu"fg"nc"eqpxqecv”tkc"fgn"rtqefiu"ugngevkw"rgt"c"eqdtkt"wpc"
rnc›c"fg"rgtuqpcn."gp"tfliko"hwpekqpctk."xcecpv"c"nc"rncpvknnc"fg"rgtuqpcn"hwpekqpctk"
fÓcswguv"Clwpvcogpv"k"kpenqugu"gp"nÓqhgtvc"r¿dnkec"fÓqewrcek„"rgt"c"nÓcp{"42290

Gn"vgtokpk"fg"rtgugpvcek„"fÓkpuv§pekgu"fiu"fg"48"fkgu"pcvwtcnu."eqorvcvu"c"rctvkt"
fgn"ugi¯gpv"cn"fg"nc"rwdnkecek„"fgn"rtgugpv"cpwpek0

Gnu"uweeguukwu"cpwpeku"tgncekqpcvu"cod"cswguvc"eqpxqecv”tkc"gu"rwdnkectcp"¿pk-
cament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Breda, 4 de desembre de 2007

JORDI IGLESIAS I SALIP

Alcalde

RI/423:28" *2905660299+
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