DECRET NÚM. 5/2018
Vist que mitjançant decret de presidència número 87/2017, de data 29 de desembre de 2017, es va iniciar el procés de selecció per a la constitució d’una borsa de
professor de bateria per l'escola de música i arts del Lluçanès del Consorci del Lluçanès.
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 i vist que no hi ha aspirants exclosos.
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades,
Per tot això,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos:
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
- 78892101P
- 44736748T
- 41575040X
- 29171250M *
* Pendent realitzar prova de coneixement de català, nivell C

Segon.- 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: Laia Pujol Rovira
-Vocal suplent 2: Rosa Rodríguez Male
-Vocal 3: Dolors Canals Rovira
-Vocal suplent 3: Francesc d'Assís Pagès Juanola
-Secretària: Sara Blanqué Dorado
-Secretària suplent: Cristina Millàs Martí
Tercer.- La realització de la prova teòrico/pràctica i entrevista es realitzarà el dia di marts dia 13 de febrer de 2017 a l'edifici de l'Escola Josep Cirera i Armengol, al
Carrer Mateu Garreta s/n de Prats de Lluçanès.
L'horari de l'inici de les proves serà el següent:
- 78892101P - 09:30h
- 44736748T - 09:50h
- 41575040X- 10:10h
- 29171250M- 09:00h
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.
Cinquè.- Publicar totes les comunicacions d’aquest procediment a través de la pàgina web del Consorci i del taulell d’anuncis.
Santa Creu de Jutglar, 5 de febrer de 2018.

Isaac Peraire Soler
President
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