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Resolució del conseller d'Educació i Unlversitat i president del Patronat de la
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes
Balears per la qual es nomena la comissió tècnica de selecció per a la
convocatòria per a la selecció de professorat associat per a distintes
especialitats del personal laboral docent no permanent de l'Ëscola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

D'acord amb el que disposen, en matèria d'ensenyament, I'article 27 i e[ punt
30 de I'apartat 1 de I'article 149 de la Constitució espanyola il'article 36 de

l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica1¡2007,
de 28 de febrer, correspon a la ComunitatAutònoma de les llles Balears la

competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de I'ensenyament en

tota la seva extensió i en tots els nivells i graus, modalitats i especialitats.

La Llei orgànica 2120a6, de 3 de maig, d'educació, d'acord amb la redacció

establerta per la Llei orgànica812013, de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa, regula els ensenyaments artístics superiors en els articles 54 a

57.

El 30 d'octubre de 2018 es varen publicar al BOIB les bases que regeixen la

convocatòria de places per a professors associats per a l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les tlles Balears (ESADIB).

En el punt 6 de les bases de la convocatòria, en relació a l'òrgan de sefecció, en el

primer paràgraf, diu: "Ë/ president del Pqtranat de lø Fundació per als Estudìs

Superiors de Músics i Arts Escèniques de les llles Balears ho de nomenar unq comissió

tècnico de seleccíó, gt)e és l'Òrgan encsrregot del procés de selecció d'aquesta

canvocotòria i que té capacitat per interpretar les þoses i per resoldre qualsevol

incidèncio que es produeixi durant el procés de selecció."

La comissió tècnica de selecció ha d'estar formada per cinc membres: un

president, un secretari i tres vocals. El president de la comissió ha de ser el
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director acadèmic de f 'FSADIB. El secretari de la comissió, que actuarà amb veu i

sense vot, ha de ser el secretarí acadèmic de l'ESADIB, El director acadèmic ha de
proposar dos vocals entre els professors de l'àrea de coneixement de I'ESADIB.
Un vocal ha de ser un ínspector d'educació, designat pel conseller competent en
matèria d'educació. De cada un dels membres se n'ha de nomenar el suplent
corresponent, així com també del secretari.

Atès l'escrit de dia 6 de novembre de 2018 delgerent de la Fundació per als
Estudis Superiors de Música i Arts Ëscèniques de les llles Bafears,

Per tot això dict la seguent

Resolució

1. Designar els membres de la comissió tècnica per a la convocatòría per a la
selecció de professorat associat per a dístintes especialitats del personal
laboral docent no permanent del Conservatori Superior de Músíca de Ìes Illes
Balears i els seus suplents:

El president de la comissió és el director acadèmic de l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears {ESADIB), el sr, Pere Fullana Mas. El seu suplent
és la Sra. Maria Teresa Villar Martínez

EI secretari de la comissió és el secretari acadèmic de l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les llles Balears (ESADIB), el sr. Martí B. Fons sastre. El seu
suplent és la Sra. Silvia Ventayol Bosch

Elvocal de fa Inspecció d'Educació, designat pel consetler d'Ëducació i

Universitat, és el Sr. Miguel ÁngetTirado Ramos, i el seu suplent és el Sr
Guillem Arnengual Bunyofa

Els 2 vocals són:

El Sr. Mateu Grau Vich, cap del Departament de Veu de I'ESADIB i el seu
suplent és la Sra. Francesca MaríTorres

La Sra. María Teresa Villar Martínez, cap d'Estudis de I'ESADIB, i el seu suplent
és el 5r. Miquel de Marchi
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2. Publicar al tauler d'anuncis de I'Escola Superior d'Art Dramàt¡c de les llles
Balears (ESADIB) (c/ Morer,6,07001, Palma) ialweb www.esadib.com

Palma, S de re de 201 I
President atronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música iArts
Escèniq les Ba
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