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CALAFELL

EDICTE

de l’Ajuntament de Calafell, sobre provisió de places.

En el BOP de Tarragona, núm. 117, del dia 21 de maig de 2011, s’han publicat 
les bases de la convocatòria per a proveir mitjançant concurs-oposició lliure, dues 
places de Tècnic/a en Administració General, amb caràcter de funcionari de car-
rera, enquadrada en l’escala d’Administració General, subescala tècnica, grup A1, 
amb destinació als llocs de treball de TAG de Secretaria General i TAG de serveis 
Econòmics, vacants a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, les quals estan 
incloses en l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Calafell de l’any 2010, i, 
per tant, el termini de presentació d’instàncies és de 20 dies naturals a comptar des 
del següent al de la publicació del present extracte de la convocatòria al DOGC.

Calafell, 23 de maig de 2011

JOAN CARLES ROBERT I POYATOS

Tinent d’alcalde delegat
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