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FE D’ERRADES a l’Anunci sobre les Bases específiques que regeixen les
convocatòries per a l’accés mitjançant concurs oposició per promoció interna, per
proveir una plaça de caporal de la policia local
Detectades les errades materials pel present s’introdueix la FE D’ERRADES següent:
On diu:
“1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Denominació del lloc de treball: Caporal
• Adscripció: Policia Local
• Règim jurídic: Funcionari de carrera
• Grup de classificació: C1
• Retribució: segons normativa aplicable d’acord amb el seu règim jurídic.”
Ha de dir:
“1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
La convocatòria té per objecte la selecció mitjançant concurs-oposició una plaça de
Caporal de la Policia Local de Mont-roig del Camp, d’acord amb el supòsit previst en
l’article 31 del Decret 233/2002, enquadrades en l'escala d'administració especial,
subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació
C2, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de
treball i la legislació vigent.
Denominació del lloc de treball: Caporal
• Adscripció: Policia Local
• Règim jurídic: Funcionari de carrera
• Grup de classificació: C2
• Retribució: segons normativa aplicable d’acord amb el seu règim jurídic.”
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La convocatòria té per objecte la selecció mitjançant concurs-oposició una plaça de
Caporal de la Policia Local de Mont-roig del Camp, d’acord amb el supòsit previst en
l’article 31 del Decret 233/2002, enquadrades en l'escala d'administració especial,
subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació
C1, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de
treball i la legislació vigent.
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