
ANNEX 3. Relació d’aspirants admesos i exclosos al   procés selectiu per a la creació  
d’una borsa de treball en la categoria de Tècnic/a Compartit de Joventut

Aspirants admesos:

Cognoms, Nom NIF/NIE EXEMPT/A 

  CATALÀ 

AGUILERA DIAZ LIDIA 7719J SI

AGUSTI GOMEZ LAURA 6986B SI

CASTEYS COROMINAS RUTH 5749Q SI

CODINA QUERALT ALBA 7240G SI

CORTADA VICENTE ION 4536E SI

LOPEZ CANOVAS IRENE 7180R SI

SUBIROS BARDERA PAU 3828G SI

Aspirants exclosos:

Cap



Tribunal Qualificador

El Tribunal qualificador dels exercicis i dels mèrits dels aspirants tindrà la composició següent:

 Presidenta: Un tècnic titular i un de suplent de la pròpia Corporació, o Corporació
externa, amb titulació o especialització igual o superior a l’exigida.

Titular: Joan Salellas Soler 

Suplent: Dolors Colomer Cotta

 Vocals:  Dos  tècnics  titulars  i  dos  suplents  experts  de  la  pròpia  Corporació,  o
Corporació externa, amb titulació o especialització igual o superior a l’exigida per a
l’accés a les places que es convoquen.

Titulars: Jordi Matamala Camós  i Elvira Baranco Sánchez

Suplents: Gemma Amiel Matller i Neus Panella Pou

Secretària: Un/a funcionari/ària de la Corporació.

Titular: Laura Vinagre Garcia

Suplent: M. Pilar Arbat Planells

Un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat
d’assessor, amb veu però sense vot.

Dates, lloc i hora del desenvolupament de les proves del procés selectiu 

L’inici  de  les  proves  amb el  tercer  exercici,  atès  que  tots  els  aspirants  han  acreditat  els
coneixements de la llengua catalana i castellana, serà el dia 22 de setembre a les 9h, a la
seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (C/ Nou, 48, de Figueres). 

En el cas que no es puguin realitzar totes les proves de la fase d’oposició el mateix dia, els
opositors que hagin superant les proves avaluades seran convocats, a posteriori, en una data
que es publicarà a la pàgina web i al taulell d’anuncis de la Corporació, juntament amb els
resultats de la darrera prova realitzada.


