
ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

TORTOSASPORT, SL

ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix,
de 21 places corresponents a la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal.

Per resolució, de data 27 de desembre de 2022, del conseller delegat de la societat mercantil TORTOSASPORT
SL, de capital integrament municipal, es va acordar aprovar les bases que han de regir el procés de selecció,
per a la cobertura, en règim laboral fix, de 21 places; incloses a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2022 de la
societat mercantil TORTOSASPORT SL, 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 18-05-2022, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 24-05-2022, inserció CVE
2022-04246, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8673, de data 23-05-2022, amb un
anunci complementari per omissió indeguda de l'oferta d'ocupació pública per la estabilització d'ocupació
temporal de la societat Tortosasport, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 31-05-
2022, inserció CVE 2022-04680, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8679, de data 31-05-
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 29 de desembre de 2022, inserció CVE 2022-12663.

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 el lloc on es trobi exposada al públic la llista així com l'hora i el lloc de començament de les proves i
l'ordre d'actuació de les persones aspirants, es publicarà en el termini d'un mes un cop finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a la plana web de l'Ajuntament de
Tortosa (apartat Tortosasport SL) i a la plana web de Tortosasport. 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, 12 de gener de 2023

Joaquim Martorell Lluesma

Conseller delegat
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