Decret de presidència 35 /2019
Vist que mitjançant decret de presidència número 22/2019 de 8 d’abril, es va
aprovar les bases reguladores del procés de selecció d’una borsa de treball de
professors i professores de música per a contractacions temporals o d’interinatge
a temps parcial o complert, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir
temporalment vacants o per atendre a necessitats de l’escola de música i arts
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.
Atès que en data 16 de maig 2019 es va aprovar la relació d’admesos i exclosos
provisionalment. 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:
- 4563xx99-B
- 3887xx67-D
- 3938xx90-M
- 4779xx86-J
- 4784xx02-A
- 5321xx40-Q
- 7774xx44-R

Segon.- La composició del Tribunal qualificador és la següent:
-Presidenta: Laia Pujol i Rovira
-Presidenta suplent: Vanessa Martín i Puga
-Vocals 1: Mònica Jofre Font
-Vocal 1 suplent: Gemma Gallorte i Arregui
-Vocal 2: Rosa Rodríguez Male
-Vocal suplent 2: Angelina Soler i Sobré
-Vocal 3: Vìctor Beltran Geira
-Vocal suplent 3: Francesc d'Assís Pagès Juanola
-Secretari: Xavier Barniol Boixader
-Secretària suplent: Cristina Millàs Martí
En les proves s’incorporarà assessors externs

Tercer.- La realització de la prova de caràcter teòrico/pràctica es realitzarà
dilluns 10 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.
L'horari de les proves serà el següent:
- 4563xx99-B- 09:30
- 3887xx67-D- 09:50
- 3938xx90-M- 10:10
- 4779xx86-J- 10:30
- 4784xx02-A- 10:50
- 5321xx40-Q- 11:10
- 7774xx44-R- 11:30
L’horari estimat de finalització de totes les proves és a la 13:00h del mateix dia.

Quart.- Els resultats de la prova es publicaran al taulell d’anuncis del Consorci
del Lluçanès i a la pàgina web del Consorci, així com el dia de l’entrevista, si
s’escau, per les persones que hagin superat la prova.
Isaac Peraire i Soler
President en funcions
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