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CALAFELL

EDICTE

de l’Ajuntament de Calafell, sobre publicació d’unes bases (codi: 11/ 011-RH).

En el BOP de Tarragona, núm. 282, del dia 9 de desembre de 2011, s’han publicat 
les bases de la la convocatòria per cobrir interinament, mitjançant el sistema de 
concurs - oposició lliure, d’una plaça d’inspector de la policia local, a la qual s’adscriu 
el lloc de treball de Cap de la Policia Local, enquadrada en l’escala d’Administració 
Especial, Subescala Serveis Especials, Classe: Policia Local, subgrup A2.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a 
partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatòria al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Calafell, 9 de desembre de 2011

M. MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA

Tinent d’alcalde delegada
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