
DECRET NÚM. 32/2017, de 15 de maig

Vist que mitjançant decret de presidència número 23/2017, de data  4 d'abril de
2017,  es  va  iniciar  el  procés  de  selecció  per  a  la  constitució  d’una  borsa  de
professors de música.

Vist  que en el  mateix decret es van aprovar les bases i  la convocatòria per la
presentació de sol·licituds per a formar part d’aquesta borsa.

Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds en data 12 de maig de 2017 es va
procedir a aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos; tanmateix
en  posterioritat  s’ha  rebut  sol·licitud  presentada  dins  de  termini  i  procedeix  la
rectificació del decret 31/2017 de 12 de maig per tal d’incloure aquesta sol·licitud
en el procés de selecció.

Per tot això,

RESOLC:

Primer.- Rectificar el decret de presidència 31/2017, de 12 de maig i aprovar la
següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos:

RELACIÓ D  ’  ASPIRANTS ADMESOS:  

- 35101503-F
- 47791341-D
- 39388775-X
- 47161507-F
- 77740291-S
- 46524958-Y*
- 77746884-F
- 53123228-J
- 47809390-A
- 45637899-B
- 77746678-P
- 47793850-B
- 53290625-Q
- 77742286-D
- 47708172-P*
- 36965466-G
- 48576766-F

*Caldrà  realitzar  la  prova  de  català  en  cas  de  no  presentar  el  certificat  de
coneixement de la llengua catalana nivell C.



RELACIÓ D  ’  ASPIRANTS EXCLOSOS:  

- 02191331-Y* (1)
- 33943788-C (1)
- 46406167-X* (1)
- 73570737Q (2)

1.- Manca titulació requerida 
2.- Manca aportar carnet de conduir
*Caldrà  realitzar  la  prova  de  català  en  cas  de  no  presentar  el  certificat  de
coneixement de la llengua catalana nivell C.

Segon.-  Els aspirants exclosos disposen d’un nou termini de deu dies hàbils, a
partir  de  la  publicació  d’aquest  anunci  en  el  tauler  d’anuncis  i  en  la  web  del
Consorci per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la
seva exclusió.

Tercer.- La composició del Tribunal qualificador és la següent:

-President: Xavier Barniol Boixader
-President suplent: Maria Faura Vilarmau
-Vocals 1: Mònica Jofre Font
-Vocal 1 suplent: Vanessa Martin Puga
-Vocal 2: Ignasi Gómez Margarit
-Vocal suplent 2: Montserrat Barbosa Boy
-Vocal 3: Mari Carmen Rodríguez Arceiz
-Vocal suplent 3: Maria del Coral Puntí Tortellà
-Secretària: Anna Clària Vila
-Secretària suplent: Sara Blanqué Dolado

Quart.- Publicar en el taulell d’anuncis del Consorci del Lluçanès i a la pàgina web
la  llista  dels  aspirants  admesos  i  exclosos,  als  efectes  oportuns,  així  com  la
designació del tribunal. 

Cinqu  è  .-   Publicar totes les comunicacions d’aquest  procediment  a través de la
pàgina web del Consorci i del taulell d’anuncis.

Santa Creu de Jutglar, 15 de maig de 2017.

Isaac Peraire Soler
President
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