
 

Vic, 3 de maig de 2018 

RESOLUCIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL DIRECTOR/A DE L’EMVIC 

Un cop seguit el procés de selecció que descriuen les bases publicades el dia 22 de 
març de 2018, el Patronat de la Fundació L’Atlàntida ha procedit al nomenament de la 
professora DOLÇA ALBERT i GENERÓ com a directora de l’Escola de Música i 
Conservatori de Vic. 

Tal com estableixen les bases de selecció, el Patronat ha tingut en consideració 
l’informe de la comissió constituïda especialment per a la valoració de les candidatures 
aspirants. 

La comissió de selecció* s’ha reunit el dimecres 25 d’abril de 2018 i ha posat de 
manifest la recepció d’una única candidatura a la direcció de l’EMVIC. Per a la 
resolució del procés de selecció, la comissió ha valorat els tres apartats previstos a les 
bases (currículum, projecte de direcció i entrevista) d’acord amb els criteris 
d’avaluació desplegats a les bases. Al mateix temps, la comissió ha pres en 
consideració les aportacions formulades pel Consell Escolar a la reunió mantinguda el 
dimarts 24 d’abril de 2018. Després de constatar l’acompliment dels requisits 
establerts i un cop fetes les valoracions, la comissió ha resolt positivament l’elevació 
de la candidatura de la professora Dolça Albert i Generó al Patronat de la Fundació 
L’Atlàntida.  

*Comissió de selecció: 
Helena Tañà, tècnic del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Vic. 
Núria Losada, directora de música de l’IEA Oriol Martorell. 
Elena Euras, representant de l’AMPA de l’EMVIC. 
Daniel Oliu, representant del professorat de l’EMVIC. 
Montserrat Catllà, directora general de la Fundació L’Atlàntida. 

El Patronat ha procedit a l’aprovació del nomenament de la nova direcció a dia 30 
d’abril de 2018 amb la previsió que es faci efectiu a partir del dia 1 de juliol de 2018. 
El termini del mandat serà d’un any amb possibilitat de completar un total de dos 
períodes consecutius de quatre anys seguint el procediment d’avaluació del projecte 
de direcció previst a les mateixes bases de la convocatòria. 

I perquè així consti, la Sra. Montserrat Catllà i Dot, directora general de la Fundació, 
per ordre de la Sra. Anna Erra i Solà, alcaldessa de la ciutat de Vic i presidenta del 
Patronat de la Fundació, signa aquest comunicat. 


