Assumpte: Aprovació llista definitiva de persones d’admeses i excloses del procés
selectiu per a la contractació temporal de controladors/es de la zona d’aparcament
regulat i creació d’una borsa de treball.
Fets

2. El dia 8 d’abril de 2022 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 27 d’abril de 2022 va finalitzar el termini per poder presentar les
sol·licituds per poder formar part de la convocatòria d’aquest procés selectiu.
4. El dia 29 d’abril es va publicar la llista provisional de les persones admeses i
excloses en la convocatòria.
5. El dia 4 de maig de 2022 va finalitzar el termini de 5 dies naturals des de
l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses per la
presentació d’al·legacions i documentació.
Amb tot l’exposat RESOLC,
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1. El dia 23 de març de 2022, 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.

RESOLUCIO GERENCIA

1. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses en la convocatòria
del procés selectiu per a la contractació temporal de controladors/es de la zona
d’aparcament regulat i creació d’una borsa de treball:
Identificació (DNI/NIE)
*119H
*406X
*822S
*049R
*687S
*473E
*544A
*218S
*367D
*130R
*994F
*300B
*042L

Aspirant
Carolina Pilar Mondejar
Jordi Vernet
Verónica Medrano
Ferran Balagué
Àlex López
Maria Isabel González
Manel Suñé
Hugo Altamiro
Iarana Artigas
Soraya Saenz
Rachid Marhoum
Mónica Sánchez
Zaida Bertomeu

Situació

Català

EXCLÒS/A (1)
ADMÈS/A
ADMÈS/A
ADMÈS/A
ADMÈS/A
ADMÈS/A
ADMÈS/A
ADMÈS/A
ADMÈS/A

EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT

EXCLÒS/A (1)
ADMÈS/A
ADMÈS/A
ADMÈS/A
Motius

(1) Acreditació de titulació reglada
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2. Publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses a la pàgina web
d’IDETSA (http://idetsa.cat).
3. Convocar els aspirants per la realització de les proves en lloc, hora i dia
següents:

LLOC
Viver d'Empreses (Pol.
09/05/2022 9:00 h
Ind. Les Tàpies)
L'Hospitalet de l'Infant

Prova d'Informàtica i
Viver d'Empreses (Pol.
prova de coneixements 09/05/2022 10:00 h
Ind. Les Tàpies)
generals
L'Hospitalet de l'Infant

4. Convocar als aspirants que hagin superat les proves d’informàtica i de
coneixements generals a la prova d’entrevista personal que tindrà lloc els dies
11 i 12 de maig a les oficines d’IDETSA (c. Via Augusta,2 43890 L’Hospitalet de
l’Infant) segons l’hora publicada en la llista dels aspirants que passen a la
següent fase.
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Prova de català A2
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PROVA

