Assumpte: Aprovació llista definitiva de persones d’admeses i excloses del procés
selectiu per a la a la constitució d´una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana – tutor/a
orientador/a dels Projectes Singulars mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya.
Fets
1. El dia 20 de desembre de 2021, el Consell d’Administració d’IDETSA va
aprovar les bases per a la contractació temporal de controladors/es de la zona
d’aparcament regulat i creació d’una borsa de treball.
2. El dia 21 de desembre de 2021 es van publicar les bases del procés selectiu a
la Seu electrònica d’IDETSA (https://idetsaeadministracio.cat/) i a la web
d’IDETSA (www.idetsa.cat).
3. El dia 23 de desembre de 2021 va finalitzar el termini per poder presentar les
sol·licituds per poder formar part de la convocatòria d’aquest procés selectiu.
4. El dia 23 de desembre de 2021 es va publicar la llista provisional de les
persones admeses i excloses en la convocatòria.
5. El dia 27 de desembre de 2021 va finalitzar el termini de 4 dies naturals des de
l’endemà de la publicació de la llista
Amb tot l’exposat RESOLC,
Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses en la convocatòria del
procés selectiu per a la a la constitució d´una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana –
tutor/a orientador/a dels Projectes Singulars mitjançant el Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya.
1.

Identificació (DNI/NIE)

Aspirant

Situació

*751C

Raquel Agorreta

ADMÈS/A

*467B

Carme Pascual

ADMÈS/A

*328R

Rosario Reyes

ADMÈS/A

*726G

Sandra Vallvé

ADMÈS/A

*718Q

Jaume Garrido

ADMÈS/A

*937P

Eva Maria Torres

ADMÈS/A
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2. Publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses a la pàgina web
d’IDETSA (http://idetsa.cat).

PROVA

DATA

HORA

LLOC

Prova pràctica

29/12/2021

9:00h

Viver d’Empreses (Pol. Ind.
Les Tàpies). L’Hospitalet de
l’Infant. Nau ANAV

Entrevista

29/12/2021

10:30h

Viver d’Empreses (Pol. Ind.
Les Tàpies). L’Hospitalet de
l’Infant. Nau ANAV
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3. Convocar els aspirants per la realització de les proves en lloc, hora i dia
següents:

