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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
17136

Resolución de 14 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Tortosa
(Tarragona), Sociedad Gestión Urbanística Municipal, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 238, de 4 de octubre de 2022, se ha
publicado la Resolución de 23 de septiembre de 2022, referente a la convocatoria para
proveer:
Cuatro plazas de Inspector/a de parquímetro, según las bases publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» de 22 de septiembre de 2022, y en el «Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya» número 8762, de 29 de septiembre de 2022.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» de 4 de octubre de 2022, y en el
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 8769, de 10 de octubre de 2022,
se ha publicado anuncio de rectificación de dichas bases.
Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de veinte días naturales a partir
del siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

cve: BOE-A-2022-17136
Verificable en https://www.boe.es

Tortosa, 14 de octubre de 2022.–La Presidenta, Meritxell Roigé i Pedrola.
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8769 - 10.10.2022
CVE-DOGC-A-22278020-2022

ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
GESTIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORTOSA, SA
ANUNCI sobre modificació de les bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim
laboral fix, de quatre places de la categoria professional d'inspector/a de parquímetres a la societat
mercantil Gestió Urbanística Municipal de Tortosa, SA (GUMTSA).
Anunci sobre publicació resolució relativa a la modificació de les bases que han de regir el procés de selecció
per a la cobertura, en règim laboral fix, de quatre places de la categoria professional d'inspector/a de
parquímetres a la societat mercantil gestió urbanística municipal de Tortosa SA (GUMTSA), mitjançant sistema
de concurs, torn lliure, a l'empara de la disposició addicional sisena de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i de la seva convocatòria
Per resolució de data 12 de setembre de 2022 del Conseller- Delegat de l'empresa mercantil de l'Ajuntament
de Tortosa de capital íntegrament municipal, Gestió Urbanística Municipal de Tortosa SA (GUMTSA), es van
aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix, de quatre
places de la categoria professional d'inspector/a de parquímetres a la societat mercantil Gestió Urbanística
Municipal de Tortosa SA (GUMTSA), mitjançant sistema de concurs, torn lliure, a l'empara de la disposició
addicional sisena de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducció de la temporalitat.
Dites bases i convocatòria foren publicades al BOPT CVE 2022-08148 de data 22 de setembre de 2022, un
extracte del mateix al DOGC núm. 8762 de data 29 de setembre de 2022 i al BOE núm. 238 de data 4
d'octubre de 2022.
Per resolució de data 29 de setembre de 2022 del Conseller-Delegat de l'empresa mercantil de l'Ajuntament de
Tortosa de capital íntegrament municipal, Gestió Urbanística Municipal de Tortosa SA (GUMTSA), s'ha
determinat modificar les bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs lliure,
per a la cobertura, en règim laboral fix, de QUATRE places de la categoria professional d'Inspector/a de
parquímetres, a GUMTSA (Gestió Urbanística Municipal de Tortosa, S.A, societat mercantil de capital
íntegrament municipal, conforme el següent:
a) Supressió de l'apartat h) de la base tercera: requisits generals que han de reunir les persones aspirants.
b) Supressió de l'apartat vuitè de la base quarta: anunci de la convocatòria i presentació de sol·licituds com a
documentació a presentar pels aspirants en la sol·licitud.
c) Supressió del punt 4 de la base vuitena: presentació de documentació de les condicions de capacitat i
requisits exigits de les persones aspirants proposades.
d) Supressió de l'apartat c) punt segon de l'annex I de les bases: requisits particulars de les persones
aspirants.
Dita resolució ha estat publicada al BOPT núm. CVE 2022-08606 de data 4 d'octubre de 2022,
La qual cosa es posa en general coneixement i als efectes oportuns.

Tortosa, 5 d'octubre de 2022

Manuel Garcia Egea
Secretari
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