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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
16143

Resolución de 23 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Tortosa
(Tarragona), Sociedad Gestión Urbanística Municipal, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» de 22 de septiembre de 2022, se
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Cuatro plazas Inspector/a de parquímetro, de la plantilla de personal laboral fijo,
mediante el sistema de concurso, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente al de la última publicación en el «Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya» o en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

cve: BOE-A-2022-16143
Verificable en https://www.boe.es

Tortosa, 23 de septiembre de 2022.–La Presidenta, Meritxell Roigé i Pedrola.
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ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
GESTIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORTOSA, SA
ANUNCI sobre publicació de la convocatòria del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix,
de quatre places d'inspector/a de parquímetre, derivada de l'oferta d'ocupació pública corresponent a la
taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal prevista a la Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Per resolució, de data 12 de setembre de 2022, del conseller delegat de la societat mercantil GESTIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORTOSA, SA (GUMTSA), de capital íntegrament municipal, es va acordar
aprovar 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;
incloses a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2022 de la societat mercantil GUMTSA, corresponent a la taxa
addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal prevista a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, aprovada
per resolució del seu conseller delegat, de data 13-05-2022, publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona de data 24-05-2022, inserció CVE 2022-04272, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 8674, de data 24-05-2022, amb una correcció d'errades publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona de data 7-06-2022, inserció CVE 2022-04937, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 8683, de data 7-06-2022; i convocar aquest procés de selecció regit per les bases aprovades
anteriorment esmentades.
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 22 de setembre de 2022, inserció CVE 2022-08148.
El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l'endemà hàbil de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en finalitzarà als 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà
de la darrera publicació del seu extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de
l'Estat. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.
La resolució per la qual es declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, en la qual
s'indicarà, si s'escau, una relació de les persones aspirants que han de realitzar la fase prèvia corresponent a
la prova de coneixements de la llengua catalana, amb el lloc, data i hora d'inici d'aquesta prova, i l'ordre
d'actuació de les persones aspirants es publicarà, en el termini d'un mes un cop hagi finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a l'e-tauler i a la plana web de
l'Ajuntament de Tortosa (apartat GUMTSA), substituint aquesta publicació la notificació individual a les
persones interessades, de conformitat amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les
persones aspirants, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es faran públics en la forma prevista en les pròpies
bases.

Tortosa, 23 de setembre de 2022

Manuel Garcia Egea
Secretari
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