
Dimecres, 21 de juny de 2017 

El Patronat de la Fundació L’Atlàntida reunit el divendres 16 de juny de 2017 
a les 6 de la tarda ha resolt el procés de selecció del director/a de l’Escola 
de Música i Conservatori de Vic en els termes següents: 

Després de constatar l’absència de candidatures a la direcció de l’EMVIC i 
un cop fetes les valoracions d’aquesta situació a partir de les aportacions de 
la comissió de selecció* i del consell escolar** de l’EMVIC, el Patronat de la 
Fundació L’Atlàntida pren la decisió per unanimitat de prorrogar la direcció 
en funcions a càrrec del professor Sebastià Bardolet i Mayola fins al termini 
màxim d’un curs acadèmic i amb l’objectiu de procedir a l’elaboració d’un 
pla estratègic, que tal com indica el contracte-programa, haurà d’abordar, 
entre d’altres qüestions fonamentals, la revisió de l’estructura orgànica 
d’acord amb la magnitud i la complexitat del model de centre. 

Per tal de fer efectiva aquesta resolució, que evidentment ha estat 
supeditada a l’acceptació de l’actual director de l’EMVIC, Montserrat Catllà i 
Dot, directora general de la Fundació L’Atlàntida, per delegació expressa 
d’Anna Erra i Solà, presidenta del Patronat, ha exposat al director Sebastià 
Bardolet i Mayola l’acord del Patronat i ha sol·licitat la seva conformitat. 
L’actual director de l’EMVIC ha respost favorablement a la petició del 
Patronat i ha vinculat la seva decisió a la perspectiva del termini màxim 
establert, al mateix temps que ha condicionat la seva acceptació a la 
possibilitat de configurar un nou equip de direcció i caps de departament. 

El nomenament del director de l’EMVIC, d’acord amb la constitució del nou 
equip directiu i caps de departament, es farà efectiu a partir del 15 de juliol 
de 2017 i regirà al llarg del curs 2017/2018. 

La nova convocatòria de la plaça de direcció es plantejarà internament. En 
el cas que no sorgís cap candidatura o que les candidatures presentades no 
superessin el procés de selecció, el Patronat establiria una convocatòria de 
concurrència pública. 

*Comissió de selecció reunida el dilluns 12 de juny a les 10 del matí. 
La comissió de selecció ha estat constituïda pels següents membres: 
Mireia Triquell Durà, tècnic de l’Ajuntament de Vic. 
Núria Losada Pla, directora de música de l’IEA Oriol Martorell. 
Elena Euras Vilalta, representant de l’AMPA de l’EMVIC. 
Daniel Oliu Nieto, representant dels professors de l’EMVIC. 
Montserrat Catllà Dot, directora general de la Fundació L’Atlàntida. 

**Consell escolar reunit el dimecres 14 de juny a les 8 del vespre.


