
Decret de Presidència núm. 36/2017 de 30 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.

Atès que en data 15 de maig 2017 es va aprovar la relació d’admesos i exclosos provisio-
nalment. Exhaurit el termini de subsanació de les sol·licituds pels aspirants exclosos.

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades,

RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent relació definitiva 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
• 21687594-C

*Caldrà realitzar la prova de català nivell C.

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

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

1.- Manca titulació requerida 
2.- Manca carnet de conduir



Segon.- La realització de la prova de caràcter teòrico/pràctica  es realitzarà dijous 1 de
juny a l'Escola Josep Cirera i Armengol, Carrer Mateu Garreta s/n, de Prats de Lluçanès.

Els candidats hauran de portar l'instrument principal pel qual es presenten a la borsa (ex-
cepte piano i bateria) 

Les persones que hagin de realitzar la prova de català serà el mateix dia a les 9 del matí a
les mateixes instal·lacions. 

L'horari de les proves serà el següent:

           • 35101503-F- 11:00h
• 47791341-D- 11:10h
• 39388775-X- 11:20h
• 47161507-F- 11:30h
• 77740291-S- 11:40h
• 46524958-Y- 11:50h
• 77746884-F- 12:00h
• 53123228-J- 12:10h
• 47809390-A- 12:20h
• 45637899-B- 14:00h
• 77746678-P- 14:10h
• 47793850-B- 14:20h
• 53290625-Q- 14:30h 
• 77742286-D- 14:40h
• 47708172-P- 14:50h 
• 36965466-G- 15:00h
• 48576766-F- 15:10h
• 21687594-C- 15:20h

Tercer.- Els resultats de la prova es publicaran al taulell d’anuncis del Consorci del Lluça-
nès i a la pàgina web del Consorci, així com el dia de l’entrevista per les persones que ha-
gin superat la prova.  

Santa Creu de Jutglar, 30 de maig de 2017

Isaac Peraire Soler
President
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