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Resolució del conseller d'Educació i Univers¡tat i president del patronat de la
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les llles
Balears (FESMAE-IB) per la qual es nomena la comissió tècnica de selecció de
la convocatòria per a la selecció de professors interins per a diferents àrees
com a personal laboral docent de l'Escola Superlor d'Art Dramàtic de les llles
Balears (ESADIB).
D'acord amb el que disposen, en matèria d'ensenyament, I'article 27 i el punt 30
de I'apartat 1 de I'article 149 de la Constitució espanyola i I'artícle 36 de I'Estatut
d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànic a 1/2a07, de 2g de
febrer, correspon a la ComunitatAutònoma de les llles Balears la competència de
desenvolupament legíslatiu íd'execució de I'ensenyament en tota la seva extensió
i en tots els nivells i graus, modalitats i especialitats.
La Lfei orgànica 212006, de 3 de maig, d'educació (d'ara endavant, LoE), d,acord
amb la redacció establerta per la Llei orgànica8/2013, de 9 de desembre, pera
la millora de la qualitat educativa (d'ara endavant, LOMeE), regula els
ensenyaments artístics superiors en els articles 54 a 57.
L'1 de juny de 2019 es varen publicar al BOIB les bases que regeixen la

convocatòria de places de professors interins per a l'Escola superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
En el punt 6 de les bases de la convocatòria, s'estableix que el president del

Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escènlques de
les Ïlles Balears ha de nomenar una comissió tècnica de selecció, que és l,òrgan

encarregat del procés de selecció d'aquesta convocatòria i que té capacitat per
interpretar les bases i per resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant
el procés de selecció.
La comissió ha

d'estarformada per cinc membres: un president, un secretari
itres vocals. El president de la comissió ha de ser el director acadèmic
de I'ESADIB. El secretaride la comissió, que actuarå amb veu i sense
vot. El director acadèmic ha de proposar dos vocafs externs a I'ESADIB, d'altres
escoles superiors d'art dramàtic espanyoles o de la universitat de les llles
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Balears. L'altre vocal ha de ser un inspector d'educació, designat pel conseller
competent en matèria d'educació, De cada un dels membres se n'ha de nomenar
el suplent corresponent, també del secretari.
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Vist I'escrir de dia 20 de juny de 201 9 del gerent de la Fundació per als Estudis
Superiors de Música iArts Escèniques de les llles Balears,
Per tot això, dict la següent

Resolució

1,

Designar com a membres de la comissió tècnica de selecció de la convocatòria
per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal
laboral docent de l'Escola Superíor d'Art Dramàtic de les llles Balears les
persones següents:

a) president:

-

Titular: Pere Fullana Mas, director acadèmic de I'ESAÐIB.
Suplet: Mateu Grau Vich, cap del Departament de Veu i Música de
I'ESADIB

b) secretari:

-

Titular: María Teresa Villar Martínez, cap d'estudis de I'ESADIB'
Suplent: Michele De Marchi, cap del Departament de Moviment de
I'ESADTB.

c) vocal de la inspecció d'educació, designat

pel conseller competent en

matèria d'educació:
Titular: MiguelÁngel Tirado Ramos.
- Suplent: Guillem Amengual Bunyola.

-

d) 2 vocals proposats pel director acadèmic de l'Ëscola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADÍB):
e

a

C. del Ter.
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Vocal primer:

Titular: Carles Batlle Jordà, director de Serveis Culturals de l'lnstitut del
Teatre,
Suplent: Lluís Hansen Fors, professor del Departament de Dramatúrgia,
Escenificació i Coreografia de l'Institut del Teatre.
Vocal segon:
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Titular: Rafael Ruiz Núñez, professor del Departament de Moviment de
la Real Escuelo Superior de Arte Dramático (RESAD).
Suplent: Virginia Gutiérrez Marañón, cap del Departament de Veu i
Llenguatge de la Reol Escuela Superior de Arte Dramótico (RESAD).

2. Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de l'Escola Superior dArt
Dramàtic de les llles Balears (ESADIB) (carrer del Morer, 6, 07001,. Palma) i a la
pàg ina web www.esadib.com.

Palma,21 de juny de 2019

El president del Patronat de la
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