
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE

ANUNCI sobre aprovació de la modificació del tribunal qualificador L16/07 d'una plaça de tècnic mitjà
d'educació (instrumentista de guitarra) de l’oferta pública d'ocupació per a l'any 2017 (OPO 2017) de
l'Institut del Teatre.

Per decret de la Presidència de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, de data 6 de novembre de 2018 (núm.
Registre 2313/2018) es va aprovar la convocatòria dels processos selectius per a la provisió de 15 places de
Tècnic Superior Educació (diferents especialitats) i 3 places de Tècnic Mitjà Educació (instrumentistes),
integrades dins l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2017 de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.

Les bases que regeixen els esmentats processos selectius es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB), de data 23 d'octubre de 2018, i l'anunci de la convocatòria han estat publicades al
“Boletín Oficial del Estado” (BOE), núm. 291, de data 3 de desembre de 2018 i al “Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya” (DOGC), núm. 7763, de data 7 de desembre de 2018.

La clàusula cinquena de les bases generals reguladores dels processos selectius referenciats, regula la
composició dels tribunals qualificadors, d'acord amb l'art. 72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i s'ajustarà a les regles establertes a l'article
60 del Reial Decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic (TREBEP).

Per decret de la Presidència de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, de data 29 de març de 2019 (núm.
Registre 650/2019), es van nomenar els tribunals qualificadors dels processos selectius de les places que
integren l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Institut del Teatre de personal laboral per a l'any 2017 (OPO 2017),
publicat al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” (DOGC), núm. 7853, de data 12 d'abril de 2019.

Posteriorment, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha comunicat una modificació en els membres
titulars i suplents designats a la convocatòria L16/07-Tècnic Mitjà Educació (instrumentista de guitarra) (1
plaça), i per tant, és necessari modificar el punt tercer de la part resolutiva del referit decret de la Presidència
de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, de data 29 de març de 2019 (núm. Registre 650/2019), en el
sentit següent:

- Substituir a la Sra. Núria Sempere Comas i Sra. Dolors Canals Rovira com a membres titulars per la Sra.
Eulàlia Vilert Barnet i Sr. Eduard Martínez Borruel.

- Substituir al Sr. Francesc d'Assís Pagès Juanola i Sra. Marta Estruch Brichs com a membres suplents per la
Sra. Montserrat Margalef Ayet i Sra. Mireia Torras Ferret.

En conseqüència, es dona publicitat de la modificació aprovada per decret de la Presidència de l'Organisme
Autònom Institut del Teatre, de data 23 de maig de 2019 (núm. Registre 1058/2019), mitjançant el qual s'han
modificat els membres titulars i suplents representants de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya del
tribunal qualificador de la convocatòria L16/07-Tècnic Mitjà Educació (instrumentista de guitarra) (1 plaça), la
composició del qual, amb la modificació introduïda, és la següent:

 

L16/07- TÈCNIC MITJÀ EDUCACIÓ (INSTRUMENTISTA DE GUITARRA) (1 PLAÇA)

 

PRESIDENT/A

TITULAR SUPLENT

Magdalena Puyo Bové Jordi Roig Viñals
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VOCALS

TITULARS SUPLENTS

Núria Irene Plana Eguia Carles Morera Perelló

Antonio Zarco Abellán Carlos Silva Vega

Rafael Plana Honorato Óscar Sanz Machancoses

Maria José Fajardo Garcia Jesús Lahoz Montero

Eulàlia Vilert Barnet Montserrat Margalef Ayet

Eduard Martínez Borruel Mireia Torras Ferret

 

Barcelona, 27 de maig de 2019

 

Francesc Bartoll i Huerta

Secretari delegat

 

(19.154.067)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7891 - 6.6.20192/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19154067-2019




