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Exp. 2017/556 
Resolució de presidència 

Vista la clàusula cinquena de les bases que regeixen el procés de selecció per a la constitució i funcionament 
d'una borsa de treball de personal laboral, per a la cobertura de necessitats de personal no permanent, de la 
categoria professional d'inspector d'estacionaments regulats, per a integrar l'equip humà que ha de 
desenvolupar la prestació d'aquest servei, adscrit a ¡'empresa municipal GUMTSA. 

Vista l'acta i proposta de resolució elaborada pel tribunal de data 8 de febrer de 2017. 

Jo, Meritxell Roigé i Pedrola, com a Presidenta de GUMTSA procedeixo a l'adopció de la següent 

RESOLUCiÓ 

Primer.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses: 

Relació de persones aspirants ADMESES: 

40920148C 

409231068 

40926293R 

47481868R 

47624656M 

47628651K 

47823230C 

47829972T 

47855038L 

52601240X 

52604265E 

52606107R 

52607478S 

52609999Y 

77830944W 

78580825Z 

Relació de persones aspirants EXCLOSES: Cap. 

Segon.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants que han realitzar la prova de coneixements de la 
llengua catalana corresponents al nivell 81 (elemental) de la Direcció General de Política Lingüística, d'acord 
amb els requisits exigits en les bases del procediment: 

40920148C 

409231068 

40926293R 

47481868R 

47624656M 

52606107R 

77830944W 
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Tercer.- Determinar la data, hora i lloc d'inici del procés de selecció. 

lr. Exercici. Prova de coneixements de llengua catalana 

Data: 22/02/2017 
Hora: 9.00 h 
Lloc: Comissaria de la Policia Local de Tortosa - plaça de la Immaculada, 16 (43.500) Tortosa 

Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Tortosa i al lloc web de l'Ajuntament 
de Tortosa i de GUMTSA. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha 
dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 

Meritxel~Oigé i Pedrola 
Presidenta de GUMTSA 

Tortosa (Terres de l'Ebre), 10 de febrer de 2017 
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