
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3073/2020, de 25 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1452/2020, de 18
de juny, modificada per la Resolució EDU/1661/2020, de 8 de juliol, per la qual es nomenen els tribunals del
concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

La Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener (DOGC núm. 8042, de 15.1.2020), modificada per la Resolució
EDU/52/2020, de 20 de gener i per la Resolució EDU/1233/2020, de 5 de juny, va convocar concurs oposició
per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Per la Resolució EDU/1452/2020, de 18 de juny (DOGC núm. 8160, de 23.6.2020), modificada per la Resolució
EDU/1661/2020, de 8 de juliol (DOGC núm. 8176 de 14.7.2020) i esmenada per la correcció d'errades de
21.7.2020, es van nomenar els tribunals que han de qualificar i avaluar les diferents proves i fases del concurs
oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020 de 13 de gener.

La base 5.7 de l'annex 1 de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, disposa que la Direcció General de
Professorat i Personal de Centres Públics, ha d'autoritzar la suplència de la persona que actua com a presidenta
en un tribunal. Segons la base 5.6 de l'annex esmentat, la resolució del nomenament dels nous membres s'ha
de publicar al DOGC.

Atès que la presidenta del tribunal número 3 de l'especialitat de Geografia i Història, del cos de professors
d'ensenyament secundari, ha presentat la seva renúncia a seguir formant part del tribunal per causa de força
major, cal nomenar una nova persona com a presidenta d'aquest tribunal.

Per la qual cosa,

 

Resolc:

 

Fer pública l'acceptació de la renúncia presentada per la senyora Francisca Maria Gómez Camacho com a
Presidenta del tribunal número 3 de l'especialitat de Geografia i Història del cos de professors d'ensenyament
secundari i nomenar president, per a la seva substitució, el senyor Andreu Verdú Ramo, amb efectes de 24
d'octubre de 2020.

 

Barcelona, 25 de novembre de 2020

 

José Ignacio Garcia Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics
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