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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1235/2018, de 8 de juny, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal
previst a la Resolució SLT/963/2018, de 27 d'abril, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir
places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de
diagnòstic clínic (LAB.LLIURE-2018).
De conformitat amb el que preveu la base novena de la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre, per la qual
es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de
personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 6988, de 2.11.2015), modificada per la
Resolució SLT/55/2018, d'11 de gener (DOGC núm. 7542, de 24.1.2018).

Resolc:

Fer pública la composició nominal dels membres del tribunal que ha de resoldre la fase de concurs oposició de
la convocatòria específica esmentada, que es detalla a l'annex d'aquesta Resolució.
Així mateix, formaran part del tribunal com a titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessors en
matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:
Titular: Susanna Saval Costa.
Suplent: Anna Cervera Caminal.

Barcelona, 8 de juny de 2018

Candela Calle i Rodríguez
Directora gerent

Annex
Composició del tribunal de la categoria professional de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en
laboratori de diagnòstic clínic (LAB. LLIURE-2018).

President titular: Margarita Fusté Ventosa.
Suplent: Francisco Jesús Torralba Saban.
Vocal primer titular: Ana Lucia Galiano Alcala.
Suplent: Jordi Hernández Bolaños.
Vocal segon titular: David Elvira Pelaez.
Suplent: Maria Matilde Peiro Moya.
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Vocal tercer titular: Nuria Corrales Rios.
Suplent: Cristòfol Pons Ripollès.
Vocal quart titular: Montse Pérez Martínez.
Suplent: Carmen Torrent Roca.
Secretaria titular: Carmen Martín Romero.
Suplent: Ester Ripoll Navarro.
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