
 
 

 

Resolució de contractació de la Direcció artística del Projecte “TOT DANSA”- 

Edició de 2023 amb i per a l’alumnat dels centres d’educació secundària i 

batxillerat públics de Barcelona 

 

1. El 14 de setembre de 2022, es publica al Web d’aquest Consorci les bases del 
Concurs públic per a la Direcció artística del Projecte “TOT DANSA”- Edició de 2023 
amb i per a l’alumnat dels centres d’educació secundària i batxillerat públics de 
Barcelona. 
 

2. El 6 d’octubre de 2022, en aplicació de les dites bases, el Comitè de selecció elabora 

la llista de candidatures seleccionades, que es publica el mateix dia a la Web 

esmentada.    

 

3. El 28 d’octubre de 2022, el Comitè de Selecció emet el seu veredicte, determinat per 

les puntuacions següents que atorga a les candidatures seleccionades: 

projecte núm. reg punts 

TD-23  0001 88 

TD-23  0002 87 

TD-23  0003 82 

TD-23  0006 62 

TD-23  0007 69 

TD-23  0008 72 
 

 

4. Tal com disposen les bases i l’article 12.4.k) dels Estatuts d’aquest Consorci, 

aprovats per l’ACORD GOV/52/2015, de 7 d'abril (DOGC Núm. 6847, de 9.4.2015) i 

en virtut del meu nomenament mitjançant l’Acord del Consell General de 4 de febrer 

de 2021, 

 

Resolc: 

Contractar a Associació Cultural La Poderosa amb l’equip format per MÒNICA 

MUNTANER I SÍLVIA SANT FUNK que es presenten amb el projecte (registre TD23-

0001) amb el nom de “UMHLABA significa mon en zulú”, per a la Direcció artística del 

Projecte “TOT DANSA”- Edició de 2023 amb i per a l’alumnat dels centres d’educació 

secundària i batxillerat públics de Barcelona 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 

Resolució al Web i davant el Consell General del Consorci, tal com disposa l’article 2.5 

dels seus Estatuts. 

 
Barcelona, 28 d’octubre de 2022 
La directora 
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