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Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 
dia 10 d’octubre de 2011 per la qual es fa pública la llista definitiva de selecció de 
professors a l’especialitat PRODUCCIÓ I GESTIÓ TEATRAL a l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2011 - 2012 
 
D’acord amb la Resolució del conseller d’Educació, Cultura, i Universitats, de 19 de 
setembre de 2011, per la qual es convoquen de manera extraordinària, places de professors 
especialistes a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2011-2012 per a 
l’especialitat de Producció i Gestió Teatral, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar al annex I d’aquesta Resolució la llista definitiva de selecció de professors a 
l’especialitat PRODUCCIÓ I GESTIÓ TEATRAL a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les 
Illes Balears per al curs 2011 - 2012, que participen a l’esmentada convocatòria de 19 de 
setembre de 2011. 
 
Aquesta llista s’exposarà al tauler d’anuncis de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats i a la pàgina web http://dguni.caib.es. 
 
Segon. Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Palma, en el termini 
de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, de 
conformitat amb el que determina l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició 
davant el conseller d’Educació, Cultura i Universitats en el termini d’un mes comptador des 
del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució de conformitat amb els articles 116 
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 
Palma, 10 d’octubre de 2011 
 
El director general d’Universitats, 
Recerca i Transferència del Coneixement 
 
 
 
 
Miguel José Deyá Bauzá 
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ANNEX I 
 
Llista definitiva de selecció de professors a l’especialitat PRODUCCIÓ I GESTIÓ 
TEATRAL a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2011 - 
2012 
 
 
PRODUCCIÓ I GESTIÓ TEATRAL: Producció i gestió teatral  
 
SELECCIONATS: 
 

DNI NÚM.ORDRE PUNTUACIÓ 
43.013.500-G 1 7,16 
 


